Nadační fond Nydahl
Výroční zpráva za rok 2009
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1. Nadační fond Nydahl
1.1 Účel Nadačního fondu Nydahl
Nadační fond Nydahl (dále také „Nadační fond“) je právnickou osobou, účelovým sdružením majetku
pro dosahování všeobecně prospěšného cíle, jakým je vytvoření a udržení stálé základny umožňující lidem
ze zemí, jež nejsou původními buddhistickými státy, uchovat, udržovat a praktikovat laický buddhismus v rámci
tradice linie Karma Kagjü buddhismu Diamantové cesty. Patronem Nadačního fondu je J. S. Gjalwa Thinle Thaje
Dordže (dále 17. Gjalwa Karmapa).
Posláním Nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků, ostatního majetku
a jiných majetkových hodnot na všestrannou podporu a propagaci tuzemských i zahraničních projektů,
které pomáhají učení, podporují studium a praxi v rámci transmise buddhismu Diamantové cesty linie Karma
Kagjü (podrobněji bod III. statutu Nadačního fondu).

1.2 Organizační struktura
Nadační fond Nydahl je zapsaný v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu N, ve složce 321.
V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (dále jen „zákon o nadacích a nadačních fondech“), ve znění pozdějších předpisů
jsou orgány Nadačního fondu správní a dozorčí rada. Správní rada je statutárním orgánem Nadačního fondu,
který řídí jeho činnost, spravuje jeho majetek a jedná jeho jménem. Dozorčí rada je kontrolním orgánem
nadačního fondu.
Správní rada
Předseda správní rady:
Členové správní rady:

Dozorčí rada
Členové dozorčí rady:

Ole Krogh Nydahl (Dánské království)
Catrin Hartung (Spolková republika Německo)
Ing. Petra Jarošová /s oprávněním jednat/ (Česká republika)
Bc. Petra Tučková /s oprávněním jednat/ (Česká republika)
Gergely Porkoláb (Maďarská republika),
Mgr. et Ing. Anna Francová (Česká republika),
Ing. Petr Loskot (Česká republika)

2. Činnost Nadačního fondu Nydahl v roce 2009
2.1 Obecná část
Dne 19. 7. 2009 v Těnovicích, v souladu s čl. XI. odst. 13 statutu Nadačního fondu, se uskutečnilo jednání
správní rady Nadačního fondu. Jednání se zúčastnili rovněž členové dozorčí rady. Na jednání byly prezentovány
jednotlivé projekty. Zúčastnění byly informování o připravované změně statutu, zejména s ohledem na způsob
jmenování předsedů v případě skončení předsednictví Oleho Nydahla, a dále byli informováni o výsledcích
auditu Nadačního fondu za rok 2008 – výrok auditora za předmětný rok byl bez výhrad. V poslední řadě byli
zúčastnění seznámení se zněním smlouvy o spolupráci s Buddhismus Stiftung Diamantweg o spolupráci na
projektu Evropského centra a jeho podpoře a o jejím naplňování.

2.2 Projektová část A. - nemovitosti ve vlastnictví Nadačního fondu Nydahl
2.2.1 Centrum pro meditaci v ústraní Těnovice
Rozvoj místa
Březen-červen: výstavba sprch a skladu v areálu

 Nadační fond poskytl na projekt Těnovice na výstavbu sprch a skladu nadační příspěvek ve výši
1 000 000,-.

Meditační kurzy a další aktivity
Duben: německý cestující učitel Dietrich Rowek
Přelom června a července: Těnovice hostí Miphama rinpočheho, jednoho z nejvýznamnějších mistrů školy
Ňingma, a jeho ženu Mayum, kteří jsou rodiči 17. Gjalwy Karmapy.
Červenec: Velký letní kurz - učení a iniciace 17. Gjalwy Karmapy a meditační kurz s lamou Olem Nydahlem
Malý letní kurz - setkáni české sanghy, workshopy, meditace
Září: cestující učitel Jakub Kadlec
Říjen: cestující učitel Roman Virt
Listopad: polský cestující učitel Marcin Baranski
2.2.2 Centrum buddhismu Diamantové cesty Vyhlídky u Českých Budějovic
Rozvoj místa
Byla provedena rekonstrukce a přesklení části oken termoizolačními dvojskly, přesklení všech oken a dveří
gompy, výměna okna, zateplení severní strany gompy, dokončení dláždění pod ochozem na severní straně,
zprovoznění čistírny odpadních vod, osázení dosazovací nádrže vodními rostlinami, výsadba stromů mezi nádrží
a budovou, zahájeny práce na technické zprávě dokumentující stávající provedení stavby, upraveno vybavení
interiéru ateliéru pro potřeby kurzů čištění a plnění soch.
Meditační kurzy a další akce
Meditační aktivity probíhají v centru každý den. Udržují je zejména lidé, kteří zde bydlí a zajišťují velkou část
provozu, aktivit a rozvoje. Každé pondělí probíhají meditace pro veřejnost, minimálně jednou měsíčně se
pořádají různě zaměřené meditační kurzy. Z nich stojí za zmínku několik, které byly v loňském roce v Česku
jedinečné:
Tříměsíční retreat: Několik desítek lidí opět využilo během tří prvních měsíců roku prostory centra
pro intenzivní praxi.
Kurzy plnění sošek: Vyhlídky poskytují již stabilní zázemí pro tyto kurzy, na které přijíždí vždy několik desítek lidí.
Kurz malování sošek: Denzong Norbu, malíř, který pracoval většinu svého života pro 16. Karmapu Rangdžunga
Rigpe Dordžeho, k nám tentokrát dorazil po své návštěvě Schwarzenbergu společně s jeho bratrem. Kurzu
se účastnilo několik jeho různě pokročilých žáků z Česka, Slovenska, Polska a Rakouska i několik nových
zájemců. Kurzy ňungne: Opět proběhla dvě ňungne pod vedením přátel, kteří získali odkaz na tuto praxi
ve francouzském Monchardonu.
Pravidelnými akcemi jsou i intenzivní víkendy věnované přednáškám a praxi přípravných cvičení ngöndro.
V roce 2009 jsme pokračovali ve spolupráci se sdružením pro děti a mládež DUHA v rámci mezinárodního
dobrovolnického programu. Několik mladých lidí z celé Evropy přijelo pomoci při výstavbě centra a naučit se
i něco o buddhismu a meditaci.

2.2.3 Centrum buddhismu Diamantové cesty Troják
Rozvoj místa
Červen: Byl uspořádán den otevřených dveří s výstavou za účasti zastupitelů obce Hošťálková.
Září–listopad: Proběhla stavba meditační chatky z alternativních ekologických materiálů.
Listopad: Troják má své nové rezidenty (správce).
Prosinec: Rozhodujeme se o vypracování urbanistického plánu celého okolí. Důvodem je zejména vzrůstající
návštěvnost meditačního centra Troják a zároveň čím dál větší věková rozmanitost návštěvníků (rodiče
s dětmi). V plánu je přestavba stodoly na větší gompu a společenskou místnost, vybudování zázemí pro rodiče
s dětmi nebo i technického zázemí.

Meditační kurzy a další akce
Kromě výše uvedených zásadních aktivit roku 2009 proběhlo na Trojáku 8 meditačních víkendů s českými nebo
zahraničním cestujícími učiteli.
2.2.4 Centrum buddhismu Diamantové cesty Brno – Dům Diamantové cesty Brno
Rozvoj místa
Leden: Byla přidělena dotace od statutárního města Brna pro pořádání akce nazvané Cyklus přednášek
o východních filozofiích a kultuře, v průběhu roku realizováno celkem osm přednášek.
Únor: Byly pronajaty a rekonstruovány prostory v činžovním domě v ulici Špitálka, kde centrum přechodně
funguje po dobu stavby.
Březen–duben: Proběhla demolice původního objektu mateřské školy na parc. č. 672 v k. ú. Lesná, ul. Trtílkova.
Květen: Byla zpracována projektová dokumentace a proběhlo výběrové řízení na generálního dodavatele,
kterým se stává Avanzo, a. s.
Červen: Byla zahájena stavba nového objektu, na které se členové centra se podílejí jako dobrovolníci.
Červenec: Byl proveden archeologický průzkum pozůstatků pruských vojáků z roku 1866 nalezených
na staveništi.
Uskutečnila se návštěva lamy Oleho Nydahla v Brně a na stavbě.
Listopad: Na druhém ročníku festivalu Buddhové na Flédě byly uvedeny dokumenty i celovečerní filmy, přičemž
se prodalo více než tisíc vstupenek. Záštitu převzal hejtman JMK Michal Hašek.
Prosinec: Byla dokončena gabionová zeď a rovněž zastřešena hrubá stavba centra (tři podlaží), byla oslavena
glajcha.
Bylo uděleno stavební povolení pro vrty tepelného čerpadla.
Byla odvysílána reportáž České televize ze stavby Domu Diamantové cesty a z centra na Špitálce.
2.2.5 Centrum buddhismu Diamantové cesty Ostrava
Rozvoj místa
V roce 2009 byl postaven nový chodník a příjezdová cesta, upravena zahrada a vyrovnána podlaha
ve společenské místnosti.

Meditační kurzy s cestujícími učiteli a další akce
Leden: přednáška Petry Jarošové, meditační víkend s Romanem Laušem
Březen: přednášky Jakuba Kadlece, meditační víkend s Martinem Borgem
Únor: meditační víkend s Petrou Jarošovou
Duben: meditační víkend s Jurajem Turkem
Květen: meditační víkend s Radkem Růžičkou
Říjen: přednáška Karoly Schneider, přednáška Romana Lauše
Listopad: přednáška Jakuba Kadlece, meditační víkend s Arturem Prybyslawskim

2.2.6 Meditační centrum Český Těšín
Rozvoj místa
Únor: diskuze ke konečnému vzhledu a využití jednotlivých prostor objektu.
Březen: žádost o povolení přístupu přes pozemky města Českého Těšína
Léto: návštěva statika pro posouzení statické únosnosti stavby s výhledem na následné využití
Podzim: konzultace s odborníky v otázkách kanalizace, vodovodní přípojky
Zima: možnosti rekonstrukce střechy

2.3 Projektová část B.
2.3.1 Podporované zahraniční projekty
Evropské centrum a IGEC (I Grow EC) - retreatové a meditační centrum (Spolková republika Německo),
http://europe-center.org/,
 Nadační fond poskytl na projekt IGEC (správa objektu) nadační příspěvek ve výši 330 626,- a na EC
(rekonstrukce objektu) nadační příspěvek ve výši 778 418,-.
Mangútovo – retreatové a meditační centrum (Slovensko), http://www.buddhizmus.sk/?go=mangutovo
Karma Berchen Ling - retreatové a meditační centrum (Řecko), http://www.berchenling.org/stupa-project/
Nagodzice - česko-polský projekt, retreatové a meditační centrum (Polsko),
http://www.nagodzice.buddyzm.pl/

2.3.2 Připravované projekty Nadačního fondu Nydahl
Centrum buddhismu Diamantové Plzeň, http://www.bdc.cz/plzen
Centrum buddhismu Diamantové Hradec Králové, http://www.bdc.cz/hradeckralove/
Centrum buddhismu Diamantové Olomouc, http://www.bdc.cz/olomouc/

3. Hospodaření Nadačního fondu Nydahl
Hospodaření s majetkem Nadačního fondu se řídí zákonem o nadacích a nadačních fondech. Nadační fond
vede účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nadační fond hospodaří dle rozpočtu
schváleného správní radou. Roční účetní závěrka je ověřována auditorem.

3.1 Souhrn nadačních darů dle projektů
Plzeň
33 419,00 Kč
Stúpa Těnovice 66 339,00 Kč
Ostrava
26 158,00 Kč
Těnovice
1 878 460,00 Kč
Brno
748 664,00 Kč
Praha
1 033 270,00 Kč
Troják
57 633,00 Kč
Vyhlídky
66 657,00 Kč
Hradec Králové 13 644,00 Kč
Olomouc
142 856,00 Kč
Český Těšín
76 600,00 Kč
Evropské centrum 107 040,00 Kč
Mangútovo
6 146,00 Kč
KBL Řecko
39 388,00 Kč
IGEC
153 216,00 Kč
Tipola Institut 10 411,00

3.2 Přehled nadačních příspěvků
Nadační příspěvky dle ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona o nadacích a nadačních fondech
(nad 10 000,-)
1 000 000,- na projekt Těnovice (výstavba skladu, sprch)
778 418,- na projekt EC (rekonstrukce objektu)
330 626,- na projekt IGEC (správa objektu)

3.3. Dárci
Dle ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona o nadacích a nadačních fondech (nad 10 000,-)
Dubisarová
Peřina
Matysková
Píchová M.
Snášel V.
Cmunt J.
Bohuš M.
Štilcová J.
Choustník
Ogmin s.r.o.
Unučka P.
Bowles B.

15 000,00 Kč
19 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
69 796,00 Kč
50 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
11 000,00 Kč
15 000,00 Kč

Studio Reactor s.r.o.
Červený J.
Fidler P.
Honců J.
Válová G.
Vejmelek
Hrudka P.
Zuzák Vl.
Dittrich M.
Sýkora A.
Hrubý V.
Šourek V.

50 000,00 Kč
60 000,00 Kč
34 000,00 Kč
34 000,00 Kč
11 000,00 Kč
12 000,00 Kč
13 050,00 Kč
50 000,00 Kč
56 296,00 Kč
15 000,00 Kč
61 500,00 Kč
85 000,00 Kč

Et Netera a.s.
Virtová M.
Buksa P.
Černý O.
Čulík R.
Dinter D.
Čiháčková P.
Formánek P.
Hlavička
Franc P.
Kavan R.
Hais J.
Bartošková H.
Heller S.
Hlavička T.
Holecko M.
Ille J.
Mikoláš P.
Jevoš P.
Šnebergerová I.
Borovková I.
Eliáš J.
Pešta J.
Jevošová I.
Bureš J.
Zlomek J.
Geržičák K.
Kvítek K.
Středová K.
Marešová K.

100 000,00 Kč
150 000,00 Kč
37 500,00 Kč
14 400,00 Kč
15 660,00 Kč
29 000,00 Kč
80 000,00 Kč
63 400,00 Kč
45 000,00 Kč
12 000,00 Kč
17 000,00 Kč
18 164,00 Kč
19 000,00 Kč
16 336,00 Kč
15 600,00 Kč
91 580,00 Kč
18 000,00 Kč
22 460,00 Kč
88 000,00 Kč
18 650,00 Kč
15 320,00 Kč
18 000,00 Kč
18 000,00 Kč
39 862,00 Kč
25 492,00 Kč
13 426,00 Kč
11 128,00 Kč
42 000,00 Kč
32 300,00 Kč
18 716,00 Kč

Knotková E.
Krystek M.
Loskot P.
Král L
Kvapil M.
Matuška J.
Ciencala M.
Krejčí M.
Řebíček M.
Straka M.
Středa M.
Milerski
Nikolov V.
Novotný J.
Vejrychová O.
Popová V.
Popovič M.
Přibyl R.
Gamanov R.
Lauš R.
Ryantová O.
Seifertová L.
Sladký M.
Sliz M.
Šochman J.
Špulková B.
Štorch J.
Tučková P.
Černá V.
Zahumenský D.
Kozáková Z.

16 574,00 Kč
23 000,00 Kč
24 896,00 Kč
12 000,00 Kč
25 728,00 Kč
16 326,00 Kč
30 000,00 Kč
26 000,00 Kč
74 840,00 Kč
12 000,00 Kč
11 500,00 Kč
48 000,00 Kč
24 000,00 Kč
22 684,00 Kč
29 120,00 Kč
15 696,00 Kč
126 000,00 Kč
12 960,00 Kč
18 822,00 Kč
26 650,00 Kč
45 782,00 Kč
86 500,00 Kč
21 600,00 Kč
15 950,00 Kč
27 000,00 Kč
25 740,00 Kč
41 709,00 Kč
12 900,00 Kč
17 520,00 Kč
12 000,00 Kč
15 000,00 Kč

3.4 Dodržování pravidla pro omezení nákladů souvisejících s jejich správou
Pravidlo pro omezení nákladů adačního fondu dle ust. § 22 zákona o nadacích a nadačních fondech:
Nadační fond nesmí překročit celkovou výši ročních nákladů souvisejících se správou nadačního fondu ve výši
40% (slovy: čtyřicet procent) hodnoty všech během kalendářního roku nadačním fondem poskytnutých
nadačních příspěvků. Toto pravidlo nelze měnit po dobu pěti let.
Náklady Nadačního fondu související se správou za rok 2009 činily 100 496,-, což je 4,76% z poskytnutých
příspěvků (ty byly 2 109 043,-). Nadační fond tudíž dostal své povinnost dle čl. IX. statutu Nadačního fondu.

3.5 Zpráva dozorčí rady dárcům nadačního fondu o činnosti v roce 2008
Vážení dárci Nadačního fondu Nydahl,
pro nás jako členy dozorčí rady je jako obvykle velkou ctí, že se můžeme připojit ke zprávě za další úspěšný rok,
jakým byl rok 2009. V tomto roce mohl náš nadační fond díky Vaší štědrosti podpořit celou řadu projektů (viz
shora uvedený seznam a jednotlivé související aktivity), jejichž škála se od uplynulého období rozšířila stejně
jako se šíří aktivita lidí podporujících laický buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü pod vedením 17.
Karmapy Thinle Thaje Dordžeho.
V jednotlivých krocích své práce jsme i nadále úzce spolupracovali se správní radou Nadačního fondu Nydahl,

byli informováni o všech krocích, účastnili se každého jednání správní rady, měli možnost podílet se na přijímání
rozhodnutí členy správní rady a měli přístup ke všem potřebným informacím i dokumentům souvisejícím s
činností tohoto nadačního fondu. Jsme velice rádi, že tato otevřená spolupráce stále funguje, protože jsme
přesvědčeni, že to je jediná cesta, kterou můžeme zvolit, pokud chceme dosáhnout opravdového rozvoje
aktivit, pro jejichž podporu byl Nadační fond Nydahl založen.
Kromě úspěchů dosažených projekty, na kterých se náš nadační fond podílí dlouhodobě a které podporujete
v jejich výstavbě, nás těší rozrůstající se podpora zahraničních projektů (viz zejména Karma Berchen Ling
v Řecku a Karma Guen ve Španělsku) a dále nově připravované národní projekty. Jsme rádi, že lidé /naši dárci v
České republice nadále spolupracují i s dalšími subjekty a podporou projektů prostřednictvím Nadačního fondu
Nydahl se chtějí podílet na dění i na dalších místech. Nechtějí se omezovat jen na určité území, ale vzali za svou
ideu mezinárodní spolupráce, poznávání dalších zemí a jejich specifik, která umožňují rychlejší rozvoj. Bude
napínavé sledovat, jakým směrem se bude tento vývoj ubírat v příštích letech.
Na základě sledování komunikace jednotlivých složek v rámci Nadačního fondu a Nadačního fondu navenek
s dárci a spolupracujícími subjekty jsme nuceni opakovat závěr z minulého roku, který pro naši práci neustále
platí: „V průběhu uplynulého roku neshledala dozorčí rada ve fungování Nadačního fondu Nydahl žádné
pochybení. Myslíme si, že administrativní procesy se v rámci fungování našeho nadačního fondu podařilo
standardizovat, a domníváme se, že se nadačnímu fondu daří naplňovat poslání, které si jeho zakladatelé
předsevzali, přičemž to, jakým způsobem a do jaké míry své cíle realizuje, je především Vaší zásluhou. Proto
mnohokrát děkujeme za všechny dary určené na rozvoj projektů nadačního fondu. Budeme se i nadále snažit,
abychom si zasloužili Vaši důvěru a napomohli uskutečnění projektových záměrů.“
Jelikož se nám podařilo nastavit procesy administrativního fungování Nadačního fondu Nydahl standardním
způsobem a podařilo se nám vytvořit pro práci takové podmínky, jaké český právní řád pro fungování nadačních
fondů vyžaduje, rádi bychom naše úsilí posunuli dál. V příštích letech bychom se chtěli více zaměřit na bližší
komunikaci se zástupci jednotlivých podporovaných projektů a o výsledcích této snahy Vás budeme
informovat.

Za dozorčí radu:

Ing. Petr Loskot

Mgr. Ing. Anna Francová

3.6 Výrok auditora
Výrok auditora za rok 2009 zní: bez výhrad.

Přílohy podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. f) zákona o nadacích a nadačních fondech - roční účetní uzávěrka
Příloha k účetní závěrce za rok 2009 ve zkráceném rozsahu
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu
Za správní radu:
Bc. Petra Tučková

Ing. Petra Jarošová

Příloha podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. f) zákona o nadacích a nadačních fondech - roční účetní uzávěrka
Příloha k účetní závěrce za rok 2009 ve zkráceném rozsahu
Název společnosti:
Adresa:

Nadační fond Nydahl
Brno, Trtílkova442/15, PSČ 612 00

IČ:

65996399

Registrace:

zapsáno v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl N, vložka 273

Vznik právní subj.:

15.července 1999

Základní cíl:

shromažďování finančních prostředků, ostatního majetku a jiných
majetkových hodnot na všestrannou podporu a propagaci tuzemských i
zahraničních projektů, které pomáhají učení, podporují studium a praxi v
rámci transmise buddhismu Diamantové cesty, linie Karma Kagjü

Rozvahový den:

31. prosince 2009

1. Obecné údaje
1.1. Založení nadačního fondu
Nadační fond vznikl jako nadace registrací u Obvodního úřadu městské části Praha 2, odbor vnitřní správy dne
16. 12. 1996 pod reg. č. 195/1520/96
Nadační fond nevytvořil žádnou organizační složku s vlastní právní subjektivitou.
1.2. Majetková účast
Nadační fond nemá majetkovou účast.

1.3. Údaje o zaměstnancích
Nadační fond neměl v účetním období žádné zaměstnance.
Nadační fond neposkytl statutárním orgánům odměny ani žádná nepeněžní plnění

1.4. Zadlužení společnosti
Nadační fond nemá žádné půjčky.

2. INFORMACE O POUŽITÝCH METODÁCH
2.1 Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v
platném znění a na něj navazujícími předpisy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání.
Účetní závěrka byla zpracována tak, aby v souladu s uvedeným zákonem podávala
věrný obraz o stavu majetku a závazků, vlastního kapitálu, finanční situaci a výsledku
hospodaření.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a
předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

2.2. Metody oceňování, odepisování a tvorby opravných položek
Účtování a oceňování zásob
Nadační fond nevytváří vlastní zásoby. Zásoby jsou oceňovány pořizovacími náklady.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000
Kč v jednotlivém případě doba použitelnosti je delší než jeden rok. Drobný hmotný
majetek do 40 000 Kč je účtování do nákladů společnosti na účet 501 – Spotřeba
materiálu.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku
Nadační fond nemá dlouhodobý nehmotným majetkem
Hmotný majetek je pořizován jak dodavatelským způsobem, tak vlastní činností. Majetek je oceňován
pořizovacími cenami nebo vlastními náklady v případě majetku vytvořeného vlastní činností.
Ocenění podílů
Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné podíly.
Ocenění cenných papírů
Účetní jednotka nemá a neměla v majetku žádné cenné papíry.

2.3. Odpisový plán
Dlouhodobý hmotný majetek - el. přípojka Těnovice, rovnoměrný odpis, 4. odp. skupina, 20 let
Dlouhodobý hmotný majetek – budova MC Brno Trtílkova, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30l
Dlouhodobý hmotný majetek – budova MC Troják, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let
Dlouhodobý hmotný majetek – studna Těnovice, rovnoměrný odpis, 4. odp. skupina, 20 let
Dlouhodobý hmotný majetek - statek Vyhlídky, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let
Dlouhodobý hmotný majetek - domek MC Těnovice, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let
Dlouhodobý hmotný majetek – nemovitost Ostrava Přívoz, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let
Dlouhodobý hmotný majetek – nemovitost Český Těšín, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let

Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci, kotel ve středisku Vyhlídky, rovnoměrný odpis, 3.
odp. skupina, 10 let
Dlouhodobý hmotný majetek – příjezdová cesta Těnovice, rovnoměrný odpis, 5. odp. skupina, 30 let
2.4. Přepočty cizích měn
Cizí měny jsou přepočítávány kursem ČNB. Zůstatky pokladny a bankovního účtu a závazků v cizích měnách
jsou přepočítávány kursy ČNB.
2.5. Opravné položky
Nadační fond netvářel opravné položky.
2.6. Změny v účetních metodách
V účetním období nedošlo ke změnám v účetních metodách a způsobu oceňování.
Účetní jednotka plně respektuje účetní metody a nedošlo k odchýlení od těchto metod ve
smyslu § 7 odst. 5 zákona o účetnictví.

3.DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
Nadační fond při své činnosti a dosahování svých cílů spolupracuje s obdobně zaměřenými společnostmi v ČR i
v zahraničí.
V ČR je to zejména náboženská společnost Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü, IČ 73634174,
v zahraničí Buddhismus Stiftung Diamantweg, SRN
4. INFORMACE K MAJETKU A ZÁVAZKUM
4.1. Dlouhodobý majetek
Nadační fond vlastní tento majetek:
1) Elektrická přípojka Těnovice v pořizovací ceně vlastních nákladů 34 tis Kč
2) budova MC Brno Trtílkova Brno v pořizovací ceně kupní 1 713 tis Kč
3) budova MC Troják v pořizovací ceně kupní 936 tis Kč
4) studna Těnovice v pořizovací ceně vlastních nákladů 351 tis Kč
5) statek Vyhlídky nabytý darováním, cena 376 tis, a následně rekonstrukce vlastními náklady ve výši 150
tis Kč; celková cena majetku 526 tis Kč
6) domek MC Těnovice v pořizovací ceně vlastních nákladů 3,316 tis Kč
7) nemovitost Český Těšín, v pořizovací ceně 700tis
8) nemovitost Ostrava Přívoz 2,030 tis Kč, nabytý darováním
9) samostatné movité věci, kotel ve středisku Vyhlídky, nabytý darováním, cena 114tis Kč
10) příjezdová cesta Těnovice, v pořizovací ceně vlastních nákladů 460 tis Kč
4.2. Krátkodobý finanční majetek
Hotovost v pokladnách: 843 tis. Kč
Hotovost na bankovních účtech: 12 661 tis. Kč

4.3. Závazky v tis Kč

Závazky z obchodního styku
- z toho více než 180dnů po
lhůtě splatnosti
Krátkodobé půjčky
Dlouhodobé půjčky
Ostatní závazky
Celkem

k 31.12.2009
37
0
0
0
0
37

4.4. Pohledávky a závazky s dohodnutou lhůtou splatnosti delší než 5 let neexistují.
4.5. Nadační fond nemá pronajatý majetek formou finančního pronájmu.
4.6. Nadační fond nemá majetek zatížený zástavním právem.
4.7. Nadační fond nemá majetek ani závazky neuvedené v rozvaze.

5. Dary přijaté v roce 2009
V roce 2009 obdržel Nadační fond od fyzických i právnických osob dary v celkové výši 4 459 tis Kč. Z toho dary
na provozní činnost činily 132,6 tis Kč (účtováno na účet 682AE).
Zdrojem darů od fyzických a právnických osob jsou příznivci buddhismu diamantové cesty v ČR i v zahraničí.
Dary jsou převážně účelově vázány na některý projekt (Brno, Praha, Těnovice, Evropské centrum, Vyhlídky,
Troják).
6. Dary poskytnuté v r. 2009
Nadační fond neposkytl v roce 2009 žádné dary.
Poskytl nadační příspěvek náboženské společnosti Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü pro
centrum Těnovice ve výši 1 mil Kč.
7. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Hospodářský výsledek roku 2009 činí: ztráta 1,407 tis Kč
V rámci rozdělení hospodářského výsledku, nákladů a výnosů zdaňovaných a nezdaňovaných byla aktivita
Nadačního fondu rozdělena na zdaňované činnosti (pronájem vlastního majetku) ostatní činnosti. Ze zdaňované
činnosti vznikl zisk 204 tis Kč, z hlavní činnosti ztráta 192 tis Kč
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by ovlivnily informace uvedené ve finančních
výkazech.

Okamžik sestavení účetní závěrky: 18. června 2010

Kateřina Marešová
účetní (plná moc)

