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Komentář závěrečného účtu Státního fondu kultury České republiky 

za rok 2009 
 
 

Na základě ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vypracovává  Státní fond kultury České republiky (dále jen Fond) tento komentář 
závěrečného účtu za rok 2009. Komentář je zpracován na základě výsledků vykazovaných 
předepsanými účetními a finančními výkazy, tj. na základě rozvahy, přílohy a především 
výkazu pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu. V souladu se zákonem č. 239/1992 Sb. je 
účetní závěrka Fondu ověřena auditorem, výrok auditora je přílohou komentáře závěrečného 
účtu.  

 
          Fond vykonával i v průběhu roku 2009 svoji činnost v souladu se zákonem 
č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. Ze strany vedení Ministerstva 
kultury byl přehodnocen původní záměr ukončit činnost Fondu a příslušný návrh zákona o 
jeho zrušení byl stažen z projednávání v Poslanecké sněmovně. Důvodem je zejména 
skutečnost, že v období krácení prostředků ze státního rozpočtu na kulturu u většiny 
grantových programů v důsledku finanční krize mohou i omezené prostředky v řádu 
desetitisíců nebo statisíců pomoci realizovat řadu hodnotných kulturních projektů.  K tomu 
mohou významně pomoci i omezené mimorozpočtové zdroje, kterými disponuje Státní fond 
kultury ČR.  Tento Fond by za stávající situace mohl na podporu kulturních projektů 
uvolňovat částku cca 5 – 6 mil. Kč ročně. Jednorázově nebo i postupně v několika letech lze 
uvažovat i s použitím části nevyčerpaných prostředků z minulých let  (zůstatek na účtu tohoto 
Fondu je v současné době cca 37 mil. Kč, část těchto prostředků však je nutno použít na 
výdaje Fondu při správě nemovitostí, na služby, daně apod.).  K zajištění činnosti  Fondu při 
poskytování finančních prostředků na kulturní projekty je však  třeba v souladu s ustanovením 
zákona č. 239/1992 Sb. ustanovit Radu Fondu.  Bohužel Poslanecká sněmovna Parlamentu 
ČR nezvolila žádného z kandidátů navrhovaných ministrem kultury (64.  schůzi  Poslanecké 
sněmovny).  V současné době se připravuje nový návrh na volbu členů Rady. 
 

Nadále však platí, že platný zákon č. 239/1992 Sb. neumožňuje zajištění dostatečných 
pravidelných a zákonem garantovaných příjmů. Příjmy Fondu byly i v průběhu roku 2009 
tvořeny  především příjmy z pronájmu Národního domu na Vinohradech (příjmy za dům 
U Hybernů a dům U Černé Matky Bož podléhají odvodu do státního rozpočtu). Dalšími zdroji 
příjmů jsou 50%-tní podíl z příjmů z pronájmu kulturních památek od Ministerstva kultury, 
příjmy dle autorského zákona (tzv. "odúmrtě")  a příjmy z úroků z běžného účtu. V roce 2009 
Fond neobdržel dotaci ze státního rozpočtu a nečerpal žádné prostředky z fondů Evropské 
unie.  

 
Od roku 2005 zohledňují účetní a finanční výkazy i příjmy a výdaje, které fyzicky 

neprošly bankovním účtem, ale bylo o nich účtováno. Fond proto vždy zohlední v návrhu 
rozpočtu výši hrubých příjmů (týká se především příjmů z pronájmu a příjmů dle autorského 
zákona) a současně zohlední výdaje, které na dosažení těchto příjmů vynakládá (např. výdaje 
na opravy, rekonstrukce a odměny ochranným organizacím). V dřívějších rozpočtech a 
výkazech se uvažovalo pouze s příjmy skutečně uhrazenými na bankovní účet Fondu. Tento 
postup byl konzultován s auditorem a Ministerstvem financí.   
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Příjmy 
 

Nedaňové a rovněž celkové příjmy Fondu byly rozpočtovány ve výši 33.900,00 tis. 
Kč, z toho příjmy  z  pronájmu majetku 30.795,00 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 110,00 tis. 
Kč a ostatní příjmy ve výši 2.995,00 tis. Kč.  Celkové skutečné příjmy Fondu ve formě 
nedaňových příjmů činily 39.250,92 tis. Kč, tzn. že plánované příjmy byly překročeny 
o 15,78 %.  

 
Největší část příjmů tvořily jako obvykle příjmy z pronájmu nemovitostí (položka 

2131 a 2132 rozpočtové skladby) ve výši 35.217,01 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmu budov 
(položka 2132) 34.817,01 tis. Kč,  z pronájmu pozemku (položka 2131) 400,00 tis. Kč. Z toho 
příjem z nájemného za dům U ČMB činil  8.211,13 tis. Kč, za dům U Hybernů  12.828,91 tis. 
Kč, za Národní dům  13.581,58 tis. Kč (z toho 1.181,58 tis. Kč se týká zúčtování nájmu za 
období roku 2008) a  50%-tní podíl z příjmů z pronájmu předmětů kulturní hodnoty 
od Ministerstva kultury činil 195,39 tis. Kč. Příjmy z pronájmu domu U ČMB a U Hybernů 
jsou předmětem zúčtování a odvodu do státního rozpočtu, příjmy za Národní dům jsou 
předmětem daně z příjmů. Rozpočtovaná výše příjmů z nájemného byla naplněna na 
114,36 %. 

 
Příjem z úroků z prostředků Fondu (položka 2141 rozp. skladby), uložených 

na běžném účtu u ČNB, činil 148,57 tis. Kč, skutečnost oproti rozpočtu je vyšší o 38,57 tis. 
Kč, tj. o 35,06 %.  Přijaté sankční platby a vratky transferů (sesk. položek 22) činí 238,87 tis. 
Kč,  z toho 3,50 tis. Kč představuje přijatou sankční platbu od nakladatelství Triáda, jedná se 
o neprominutou část odvodu za porušení rozpočtové kázně u kulturního projektu podpořeného 
v roce 2005  (položka 2210) a   235,37 tis. Kč představuje  vratku přeplatku daně z příjmů za 
rok 2008 (položka 2222). 

 
Přijaté náhrady (položka 2324) ve výši  23,52 tis. Kč představují část exekučně 

vymáhané pohledávky za odcizený majetek Fondu vůči bývalému zaměstnanci firmy 
Pinkerton,   neidentifikované příjmy (položka 2328) činily 5,77 tis. Kč a představují mylně 
přijaté platby, které budou řešeny v dalším období.   
 

Ostatní nedaňové příjmy (položka 2329) v celkové částce 3.617,18 tis. Kč tvořily 
především příjmy z tzv. „odúmrtí“ (1.259,17 tis. Kč),  příjmy ze vstupného do domu U ČMB 
(1.287,71 tis. Kč), které zahrnuje příjmy od 4. čtvrtletí 2008 do 3. čtvrtletí 2009 a přijaté 
zálohy od nájemců na služby v domě U ČMB (1.070,30 tis. Kč), které jim budou vyúčtovány 
po obdržení konečných faktur od dodavatelů energií a služeb. Rozpočtovaná výše ostatních 
nedaňových příjmů ve výši 2.995,00 tis. Kč byla překročena o 20,77 %, přitom zejména u 
příjmů ze vstupného a u odúmrtí jde o položky, jejichž výši nemůže Fond ovlivnit. 
 

Na správu tzv. „odúmrtí“, tj.  autorských práv, která připadla státu dle autorského 
zákona, má  Fond uzavřeny smlouvy o zastupování s ochrannými autorskými organizacemi 
OSA, Dilia, Intergram a Gestor, jež pro něj vykonávají správu příjmů a za to obdrží 
dohodnutou odměnu.  

 
Výdaje 
  

V rámci schváleného rozpočtu bylo plánováno použití zdrojů Fondu ve výši 
30.400,00 tis. Kč, z toho jako běžné výdaje částka 17.400,00 tis. Kč a jako kapitálové výdaje 
částka 13.000,00 tis. Kč. Rozpočet byl konstruován jako přebytkový, výdaje byly 
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rozpočtovány nižší o 3 500 tis. Kč než příjmy vzhledem k tomu, že nebyl předpoklad, že Fond 
bude v roce 2009 poskytovat finanční prostředky na podporu kulturních projektů. Tento 
předpoklad se vyplnil, neboť i přes záměr vedení Ministerstva kultury obnovit činnost Fondu, 
nebyla v roce 2009 zvolena Rada Fondu, která o poskytování prostředků na kulturní projekty 
rozhoduje.     

 
Skutečné celkové výdaje činily 27 370,82  tis. Kč, z toho běžné výdaje 10.314,90 tis. 

Kč a kapitálové výdaje 17.055,92 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje tak představují plnění pouze 
na 59,28 % rozpočtu. Naproti tomu kapitálové výdaje byly oproti rozpočtu překročeny 
o 31,20 %, což bylo ovlivněno zejména provedeným technickým zhodnocením v Národním 
domě na Vinohradech.    

 
Objemově největší část výdajů Fondu byla vynaložena na neinvestiční a investiční 

činnosti spojené s údržbou, správou, provozováním, opravami, rekonstrukcemi a technickým 
zhodnocením všech tří nemovitostí Fondu. Celkem výdaje spojené s nemovitostmi Fondu 
činily 27.105,82 tis. Kč, což činí 99,03 % celkových výdajů Fondu. 
 

Neinvestiční výdaje vztahující se k nemovitostem činily 10.049,90 tis. Kč. Výdaje 
na materiál, opravy a udržování  (položky 5139 a 5171) činily 3.143,33 tis. Kč, největší část 
byla vynaložena formou věcného plnění nájemného na opravy Národního domu. Výdaje na 
elektrickou energii, plyn a vodu činily 1.491,00 tis. Kč (podseskupení položek 515) a byly 
uhrazeny za objekt U ČMB. Výdaje na nákup ostatních služeb vč. konzultačních, právních a 
poradenských služeb (část položek 5169 a 5166), které se týkaly nemovitostí, činily 
5.388,62 tis. Kč a jsou z největší části tvořeny odměnou Národní galerii za provozování 
expozic a správu objektu U ČMB (3.830,00 tis. Kč). Zbylá část těchto výdajů pak představuje 
výdaje ke všem objektům Fondu na inženýrské služby, právní a daňové poradenství, odvoz 
odpadu a služby nakupované při provozu objektů. Na daních z nemovitostí za rok 2009 bylo 
uhrazeno 26,95 tis. Kč (položka 5362), zálohy na daň z příjmů nebyly pro rok 2009 
stanoveny.  
 

Investiční výdaje vztahující se k nemovitostem (položka 6121) činily 17.055,92 tis. 
Kč,  z toho částka 12.828,91 tis. Kč byla započtena proti nájemnému jako úhrada nákladů 
vynaložených nájemcem při rekonstrukci domu U Hybernů a částka 4.227,01 tis. Kč 
představuje technické zhodnocení v Národním domě na Vinohradech formou věcného plnění 
nájemného.   

 
Zbývající část výdajů na činnost Fondu představují výdaje na služby peněžních ústavů 

(2,23 tis. Kč - položka 5163), na služby zpracování dat  (111,05 tis. Kč - položka 5168) a na  
nákup ostatních služeb, vč. konzultačních a poradenských (151,72 tis. Kč - správa tzv. 
odúmrtí podle autorského zákona, právní služby, audit účetní závěrky, údržby účetního 
softwaru – část položek 5169 a 5166), celkem 265,00 tis. Kč.  
 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Fondu 

Celková hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, se kterým je Fond 
příslušný hospodařit, činila ke konci roku 2009   293.716,51 tis. Kč. Z toho hodnota 
dlouhodobého hmotného majetku Fondu činí 293.710,85 tis. Kč a je tvořena převážně 
3 nemovitostmi v příslušnosti hospodaření Fondu (objekt U Černé Matky Boží, objekt 
U Hybernů a Národní dům na Vinohradech – hodnota stavby a pozemku celkem 
291.588,61 tis. Kč) a z menší části drobným majetkem a soubory věcí pořízenými pro 
expozice v domě U ČMB a Národním domě (2.122,24 tis. Kč). Hodnota dlouhodobého 
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nehmotného majetku činí 5,66 tis. Kč a je tvořena používaným softwarovým programem 
účetnictví JASU, na kterém je zpracováváno účetnictví Fondu. Fond nedisponuje 
dlouhodobým finančním majetkem (akcie, podíly apod.). 

 
Oproti počátečnímu stavu dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2009 ve výši  

290.670,73 tis. Kč došlo k navýšení o 3.045,78 tis. Kč vlivem provedeného technického 
zhodnocení  v Národním domě na Vinohradech  (klimatizace a chlazení, instalace 
kamerového systému, elektr. požární signalizace a hrotového systému proti holubům). 
O jednotlivých nemovitostech viz níže. 

 
Objekt U Černé Matky Boží se skládá z budovy a pozemku, jejich pořizovací cena 

činila ke konci roku 2009 22.059,11 tis. Kč. Celý objekt U ČMB je svěřen na základě 
smlouvy do správy Národní galerie v Praze, která ve 2. až 5. patře objektu vybudovala a 
provozuje pro Fond expozici českého kubismu včetně proměnných doprovodných výstav. 
Zahájení expozice proběhlo na konci listopadu 2003, příjmy ze vstupného jsou příjmem 
Fondu a podléhají dani z příjmů. Část objektu v přízemí a suterénu je pronajata za komerční 
nájemné společnosti Mestra Praha, která zde provozuje prodejnu značkových oděvů. Další 
část prostor v přízemí je pronajata firmě Statistrade s.r.o. za účelem prodeje kubistických aj. 
uměleckých předmětů. Prostory v 1. patře objektu zrekonstruovala společnost baba s.r.o. na 
kubistickou kavárnu, která byla otevřena na počátku dubna 2005. Kromě toho je od listopadu 
2005 pro objekt uzavřena smlouva o umístění zařízení se společností CentroNet s.r.o., která 
má v objektu umístěné telekomunikační zařízení a za toto Fondu hradí symbolický poplatek a 
spotřebovanou elektrickou energii. 

 
Objekt U Hybernů se rovněž skládá z budovy a pozemku, jejich cena ke konci roku 

2009 činí po provedeném technickém zhodnocení 210.878,89 tis. Kč. Dům U Hybernů je 
pronajat společnosti Hybernia a. s., která zajistila rekonstrukci na muzikálové divadlo, 
přičemž dle nájemní smlouvy má Fond uhradit hodnotu provedené rekonstrukce a Hybernia, 
a.s. splácet nájem. V souladu s uzavřenou nájemní smlouvou je hodnota rekonstrukce hrazena 
formou vzájemného zápočtu pohledávek a závazků a to po dobu následujících cca 11 let (při 
dnešní výši nájemného bez zohlednění inflace v následujících letech). Vzhledem k tomu, že se 
společností  Hybernia, a.s. nedošlo k jiné dohodě o výši hodnoty rekonstrukce, byla do účetní 
evidence jako dokončený hmotný majetek zavedena  smluvní hodnota  rekonstrukce ve výši 
200.000,00 tis. Kč dle platné nájemní smlouvy. Tato hodnota zahrnuje 1. etapu rekonstrukce 
ve výši 38.000,00 tis. Kč, tato část hodnoty rekonstrukce byla v plné výši uhrazena již 
v průběhu roku 2008 (formou zápočtu pohledávky z nájemného proti závazku na úhradu 
technického zhodnocení) a  2. etapu rekonstrukce v původní výši 162.000,00 tis. Kč, ze které 
bylo uhrazeno v letech 2008 a 2009 (opět formou zápočtu pohledávky z nájemného proti 
závazku na úhradu technického zhodnocení) 14.645,48  tis. Kč. Dosud nesplacená hodnota 
rekonstrukce k 31.12.2009  činí 147.354,52 tis. Kč. 
 

V roce 2004 Fond nabyl bezúplatně příslušnost hospodaření k nemovitosti Národní 
dům – kulturní dům železničářů na Vinohradech vč. pozemku. Pořizovací cena této 
nemovitosti vč. pozemku  po provedeném technickém zhodnocení v roce 2009 činí 
58.650,61 tis. Kč. V prosinci roku 2008 byla uzavřena nová nájemní smlouva s touto 
společnosti, ve které je stanovena doba nájmu do 31.12.2015 a která nahradila předchozí 
nájemní smlouvu z roku 1991. V této smlouvě je sjednán obdobný princip, kdy polovina 
sjednaného nájemného je použita na úhradu nákladů na opravy a technické zhodnocení 
objektu formou věcného plnění nájemného, zbylá část je hrazena ve finančním plnění a přijaté 
nájemné v jakékoliv podobě podléhá dani z příjmů. 
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Pohledávky Fondu 
 

K 31. 12. 2009 Fond vykazuje pohledávky v celkové výši 482,35 tis. Kč. Jedná se o 
pohledávky z předchozích let a z běžného roku při činnosti Fondu, které jsou postupně 
vypořádávány.  Podrobnosti o pohledávkách viz Příloha účetní závěrky, část 1. a 3. 
 
 
 
Závazky Fondu 
 

K 31.12.2009 Fond vykazuje krátkodobé závazky v celkové výši 5.905,62 tis. Kč. 
Veškeré závazky Fondu jsou závazky z běžné činnosti, které budou postupně vypořádány. 
Fond nemá žádné vlastní zaměstnance a proto nemá žádné závazky pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, ani zdravotní pojištění. Fond 
evidoval k 31.12.2009 závazek vůči místně příslušnému finančnímu úřadu týkající se úhrady 
2. zálohy na daň z nemovitostí (26,48 tis. Kč) a závazek vůči státnímu rozpočtu z titulu 
povinnosti odvádět příjmy z nájemného za dům U Hybernů a u dům U Černé Matky Boží 
(3.209,27 tis. Kč).  Dlouhodobý závazek na úhradu rekonstrukce domu U Hybernů činil 
k 31.12.2009 147.354,52 tis. Kč a je postupně hrazen formou zápočtu proti nájemnému 
v tomto objektu. 

 
Podrobněji o závazcích viz Příloha účetní závěrky, část. 1. a 3. 

  
Mimoúčetně je evidován závazek k úhradě dosud neodepsaného technického 

zhodnocení Národního domu na Vinohradech uhrazeného dříve nájemcem ve výši  773,31 tis. 
Kč. 
 
 
Finanční prostředky 
 
 Fond má zřízen běžný účet u ČNB Praha. Počáteční stav prostředků na tomto účtu 
k 1.1.2009 činil 25.345,54  tis. Kč a konečný zůstatek k 31.12.2009 činil 37.225,64 tis. Kč. 
Vklad je úročen běžnou úrokovou sazbou, která v průběhu celého roku 2009  činila 0,5 % p.a.   
  
  

Fond nemá žádné jiné vklady u bank a nevykazuje úvěrové zatížení. 
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