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Státního fondu pro podporu a rozvoj české 
kinematografie 
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Komentář  závěrečného  účtu 
Státního   fondu   České republiky   pro    podporu   a    rozvoj   české 

kinematografie za rok 2009 
 

Na základě ustanovení vyhlášky č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vypracovává  Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (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 (výkaz příjmů a výdajů). 
V souladu se zákonem č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a 
rozvoj české kinematografie, je účetní závěrka Fondu ověřena auditorem, výrok auditora je 
přílohou závěrečného účtu. V roce 2009 Fond neobdržel dotaci ze státního rozpočtu 
a nečerpal žádné prostředky z fondů Evropské unie. 

 
Fond vykonával v průběhu roku 2009 svoji činnost v souladu se zákonem 

č. 241/1992 Sb., tedy především v oblasti podpory různých druhů kinematografických 
projektů. V souladu se zákonem byly žádosti podávány v průběhu celého roku 2009. Rada 
Fondu během roku 2009 posoudila 281 nových žádostí. K podpoře bylo vybráno 191 projektů 
a celková výše schválených podpor činila 271.950,00 tis. Kč. Rada ještě projednávala žádosti 
o  navýšení podpor na projekty, kterým byla přiznaná podpora v předchozích letech. V roce 
2009 schválila navýšení celkem 8 projektům a přidělila jim celkem 12.450,00 tis. Kč.  

 
Z nových a předchozích schválených podpor na projekty vyplatil Fond v roce 2009 

celkem 191.149,99  tis. Kč, z toho  50.169,11 tis. Kč ve formě neinvestičních podpor a 
140.980,88 tis. Kč ve formě investičních podpor. Zůstatek nevyplacených, smluvně 
garantovaných finančních podpor k 31. 12. 2009, který bude čerpán v  letech následujících, 
činí  278.130,07 tis. Kč.  
 

Od roku 2008 plynou Fondu na základě zákona č. 304/2007 Sb. výnosy z reklam od 
České televize ve výši 12.500,00 tis. Kč měsíčně. V souladu s výše uvedeným zákonem Fond 
obdržel v roce 2009 celkem 150.000,00 tis. Kč.  Dalším zdrojem příjmů Fondu byly  příjmy z 
obchodního využití filmů, k nimž Fond vykonává autorská práva výrobce, jejichž správu 
zajišťuje na základě smlouvy společnost Ateliéry Bonton Zlín, a.s. (dále jen ABZ) a odvody 
příplatku k ceně vstupného do kin (dále jen korunový příplatek). Kromě toho měl Fond další 
příjmy z hromadné správy autorských práv dle autorského zákona, příjmy, jež tvoří podíl 
na výnosech z dříve podpořených děl, příjmy z úroků z peněžních prostředků uložených 
na běžném a termínovaném vkladu, příjmy ze splátek návratných finančních výpomocí dříve 
poskytnutých žadatelům, příjem z nájmu z budovy, k níž má Fond příslušnost hospodaření a 
další méně významné příjmy. 
 

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 užití filmových děl od uživatelů 
licencí nebo příjmů dle autorského zákona) a současně zohlední výdaje, které na dosažení 
těchto příjmů vynakládá (tj. vyplacené autorské honoráře, odměna obchodnímu zástupci či 
odměna ochranným organizacím). V dosavadních rozpočtech se uvažovalo pouze s příjmy 
skutečně uhrazenými na bankovní účet Fondu. Nový postup byl konzultován s auditorem a 
Ministerstvem financí a bude použit i v následujících letech. 
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      Fond v roce 2009 provedl úpravu ve způsobu vykazování údajů o výši pohledávek a 
závazků vzniklých v souvislosti s vybíráním příplatku k ceně vstupného. Dosud byly do 
pohledávek zahrnovány i tzv. „přeplatky“, tj. případy, kdy provozovatelé kin odvedli 
příslušnou částku, ale nepředali písemné vyúčtování na předepsaných formulářích.  Tyto 
„přeplatky“ Unie filmových distributorů, která pro Fond agendu příplatku k ceně vstupného 
zpracovává, odčítala od celkových pohledávek.  Tyto odpočty zkreslovaly údaje o skutečné 
výši pohledávek Fondu za neplatiči příplatku k ceně vstupného. Z evidence pohledávek byly 
tyto přeplatky vyjmuty s tím, že je o nich nově účtováno jako o „závazcích“ Fondu. Tím 
dochází ke zreálnění výše pohledávek i závazků, které souvisejí s výběrem příplatku k ceně 
vstupného.  
 

Fond je podle usnesení vlády ČR č. 73 ze dne 17. ledna 1996 orgánem příslušným 
pro vyřizování žádostí o koprodukční statut podle Evropské úmluvy o filmové koprodukci, 
která byla vyhlášena pod č. 26/2000 Sb. m. s. V roce 2009 byl udělen předběžný koprodukční 
statut 8 projektům a definitivní koprodukční statut po dokončení díla 6  projektům. 
 
 
Příjmy 
 

Celkové příjmy Fondu pro  rok 2009  ve výši 211.000,00 tis. Kč byly rozpočtovány 
z části jako daňové příjmy ve výši 11.000,00 tis Kč (z korunových příplatků), z části jako 
nedaňové ve výši 200.000,00 tis. Kč. Z toho 47.000,00 tis. Kč jako příjmy z vlastní činnosti 
(z obchodního využití filmů dle autorského zákona, podíly na výnosech podpořených projektů 
a splátky dříve poskytnutých finančních výpomocí), 500,00 tis. Kč příjmy z pronájmu 
majetku, 1.100,00 tis. Kč z přijatých úroků, 1.400,00 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy (z 
poplatků žadatelů, autorských honorářů) a 150.000,00 tis. Kč jako přijaté transfery 
(prostředky z reklamy od ČT). 

 
Celkové skutečné příjmy činily 318.072,19 tis. Kč, z toho převážná část ve formě 

nedaňových příjmů ve výši ve výši 154.788,26 tis. Kč, 13.283, 93 tis. Kč  ve formě daňových 
příjmů a 150.000,00 tis. Kč činily přijaté transfery. Vysoké překročení rozpočtu příjmů 
(plnění na 150,75 %)  bylo ovlivněno většími příjmy za obchodování s filmy Fondu. Tuto 
položku není možné předem odhadovat; obchodní zástupce ABZ (vždy je s ním odhad příjmů 
na další období konzultován) neustále avizuje, že dochází ke snížení zájmu o tyto filmy, který 
je způsobený např. sníženými nákupy ze strany televizí atd. V případě např. předprodeje 
dlouhodobé licence pro televizi, ale může dojít k jednorázovému inkasu větší částky. Fond má  
konkrétnější představu o příjmech z tohoto obchodování teprve v březnu běžného roku, kdy 
ABZ provádí vyúčtování a úhradu získaných prostředků za II. pololetí předchozího roku, 
druhou část prostředků pak ABZ vyúčtovává v září kalendářního roku za jeho I. pololetí. 
Protože Fond neprovádí rozpočtové změny (opakovně tuto možnost či povinnost s MF i 
auditorskou firmou  konzultoval) promítá se zvýšení příjmů či výdajů až do závěrečného účtu, 
a tím jsou rozdíly plnění některých rozpočtových položek značně velké. Tak tomu bylo i 
v roce 2009. 

 
Příjmy z vlastní činnosti (položka 2119 rozpočtové skladby) byly rozpočtovány ve 

výši 47.000,00 tis. Kč, skutečnost činila 148.393,62 tis. Kč, tj. 315,73 % plánovaných příjmů. 
Z toho za obchodní užití filmů od ABZ bylo přijato 144.406,28  tis. Kč, dle autorského 
zákona 2.267,24 tis. Kč a podíl na výnosech dříve podpořených děl činil 130,01 tis. Kč. 
Od Národního filmového archivu v roce 2009 Fond obdržel 1.590,09  tis. Kč (dle § 13 zákona 
273/1992 Sb.). 
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Dalším příjmem Fondu z  vlastní činnosti byl korunový příplatek ke vstupnému do 

kin, jenž představoval částku 13.283,93 tis. Kč. Rozpočtovaná částka 11.000,00 tis. Kč byla 
tedy naplněna na 120,76 %. Částka přijatých korunových příplatků ve vykazovaném 
kalendářním roce obsahuje vždy příjmy za  posledního čtvrtletí předchozího kalendářního 
roku až do 3. čtvrtletí roku vykazovaného, protože provozovatelé kin mají zákonnou 
povinnost vykazovat a odvádět příplatek vždy do 15. dne měsíce následujícího po skončení 
příslušného kalendářního čtvrtletí. Konkrétně např. pro rok 2009 to znamená, že vykazované 
příjmy korunového příplatku zahrnují příjmy od  4. čtvrtletí roku 2008 až do 3. čtvrtletí 2009. 

 
Příjem z pronájmu nemovitosti (položka 2132 rozp. skladby) činil 549,05 tis. Kč. 

Mírné zvýšení tohoto příjmů je způsobeno zvýšením o stanovenou inflaci. Toto doměření je 
možné počátkem roku, kdy vydá Český statistický úřad informaci o inflaci za předcházející 
rok. Tímto koeficientem se pak přepočítá nájem pro vykazovaný rok. Nájemní smlouva se 
stávajícím nájemcem byla uzavřena v září 2005. Tento příjem je předmětem přiznání k dani 
z příjmů. 

 
Příjmy z úroků (položka 2141 rozp. skladby), rozpočtované ve výši 1.100,00 tis. Kč, 

činily ve skutečnosti 2.275,87 tis. Kč, tj. 206,90 % rozpočtované výše. Vyšší dosažená částka 
úroků z vkladů oproti rozpočtu byla ovlivněna vyššími vklady (příjmy) na běžný účet 
v průběhu roku 2009. 

 
Navíc oproti rozpočtu Fond přijal částku 112,01 tis. Kč jako sankční platby (položka 

2210 rozp. skladby) od příjemců finanční podpory, které jim byly vyměřeny příslušnými 
finančními úřady za porušení smluvních povinností a částku 1.000,00 tis. Kč (podseskupení 
položek 222 rozp. skladby), což jsou vrácené částky finančních podpor od příjemců podpory, 
např. za nerealizovaný projekt, splátky dřívějších podpor dle splátkového kalendáře apod.  

 
Ostatní   nedaňové  příjmy  (položka 2324, 2328, 2329 rozp. skladby) byly  

rozpočtovány ve  výši 1.400,00 tis. Kč, skutečnost  činila 1.607,70 tis. Kč, tj. 114,84 % 
rozpočtované výše. Tyto příjmy jsou převážně tvořeny uhrazenými žadatelskými poplatky. 
(poplatky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s posouzení předložených projektů a 
průběžně jsou žadatelům vyúčtovávány). Další část těchto příjmů tvoří Fondu vrácené 
autorské honoráře, které nemohly být z různých důvodů prostřednictvím ochranných 
autorských organizací vyplaceny autorům za užití filmů. Tyto honoráře ve výši 5,45 tis. Kč 
jsou vedeny jako závazek Fondu vůči autorům, který bude vyplacen po splnění podmínek pro 
jejich vyplacení. Jako platbu dle autorského zákona tzv. „odúmrť“  Fond přijal částku 
294,36 tis. Kč. 
 
Položka 2412 a 2413 rozp. skladby ve výši 850,00 tis. Kč je tvořena splátkami návratných 
finančních výpomocí s pevně stanoveným termínem splatnosti od  právnických osob 
podnikajících i nepodnikajících, které byly poskytnuty v předcházejících letech.  

 
Kapitálové příjmy Fondu nebyly rozpočtovány, Fond neuvažoval s prodejem 

hmotného nebo finančního majetku.  
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Výdaje  
 
 V rámci schváleného rozpočtu bylo plánováno použití prostředků ve výši 
95.000,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje 61.700,00 tis. Kč a kapitálové výdaje 33.300,00 tis. 
Kč.  Běžné výdaje byly rozpočtovány převážně jako výdaje vynaložené na dosažení příjmů a 
na správu a činnost Fondu a Rady Fondu. Kapitálové výdaje byly určeny na vyplacení podpor 
žadatelům. Celkové skutečné výdaje v roce 2009 činily 238.442,52 tis. Kč, což je 250,99 % 
plánované částky. Na skutečné výdaje Fondu mají vliv skutečné příjmy a stejně jako u nich i 
zde se objevuje veliký rozdíl způsobený nemožností odhadnout příjmy z prodeje filmů a 
zapracování skutečnosti do změny rozpočtu v průběhu roku, protože Fond neprovádí 
rozpočtové změny.  Skutečně běžné výdaje přitom činily 97.461,64 tis. Kč a kapitálové 
výdaje činily 140.980,88 tis. Kč.  
 
Z celkových výdajů tvoří každoročně podstatnou část výplata finančních podpor na tvorbu 
(scénář), výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl, technický rozvoj a 
modernizaci české kinematografie a na podporu děl národnostních a etnických menšin 
v České republice.  Tyto výdaje činily v roce 2009  191.149,99 tis. Kč. Členění žadatelů podle 
právních forem (fyzické osoby, právnické osoby, příspěvkové organizace, obce, neziskové 
organizace, občanská sdružení, vysoké školy apod.), stejně jako charakter podpory (investiční 
či neinvestiční), bylo v době sestavení rozpočtu pouze orientační, protože nebylo předem 
možno odhadnout jejich podíl na celkové částce vyplacených podpor. Výdaje byly 
rozpočtovány ve výši 48.300,00 tis. Kč Vyplacené podpory tak tvoří 80,17 % celkových 
výdajů Fondu v roce 2009. Výše vyplacených podpor je vždy závislá na splnění podmínek, 
které jsou smlouvami stanoveny pro vyplacení jednotlivých splátek finančních podpor. 
Závazky Fondu ze schválených a dosud nevyplacených podpor (nenastaly ještě podmínky pro 
vyplácení splátek) byly ke konci roku vykázány ve výši 278.130,07  tis. Kč a budou průběžně 
vypláceny v následujících obdobích. 
 
Členění vyplacených podpor podle položek rozpočtové skladby je následující: 
 
investiční transfery 
6312    nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám                      234,40 tis. Kč 
6313    nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám           123.970,70 tis. Kč 
6322 občanským sdružením                   660,00 tis. Kč 
6341 obcím                                           7.437,74 tis. Kč 
6352    vysokým školám                                                                                         318,04 tis. Kč 
6359 ostatním příspěvkovým organizacím            1.225,00 tis. Kč 

6371 nepodnikajícím fyzickým osobám     135,00 tis. Kč 
celkem investiční podpory          140.980,88 tis. Kč 

neinvestiční transfery: 
5212 nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám                 1.125,00 tis. Kč 
5213 nefinančním podnikatelským subjektům -právnickým osobám            35.864,11 tis. Kč 
5221 obecně prospěšným společnostem              220,00 tis. Kč 
5222 občanským sdružením           11.050,00 tis. Kč 
5332    vysokým školám                                                                                      1.650,00 tis. Kč 
5339    ostatním příspěvkovým organizacím                                                          260,00 tis. Kč 
celkem  neinvestiční podpory                            50.169,11 tis. Kč 

souhrn investičních a neinvestičních podpor        191.149,99 tis. Kč 
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Mimo výše uvedených transferů na podpory byla ještě převedena částka 3,50 tis. Kč na účet 
Státního fondu kultury České republiky (položka rozpočtové skladby 5312) – jednalo se 
o neprominutou část odvodu za porušení rozpočtové kázně a částka byla omylem zaslána na 
Fond kinematografie. 
 
Z hlediska členění vyplacených podpor podle zákona č. 241/1992 Sb. byly prostředky Fondu 
v roce 2009  poskytnuty v následující struktuře: 
a) na tvorbu českého kinematografického díla (tj. scénář)          2.518,50 tis. Kč 
b) na výrobu českého kinematografického díla        128.884,64 tis. Kč 
c) na distribuci hodnotného kinematografického díla        16.527,51 tis. Kč 
d) na propagaci české kinematografie           33.431,60 tis. Kč 
e) technický rozvoj a modernizaci české kinematografie          9.787,74 tis. Kč 
  f) výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl národnostních 
   a etnických menšin, žijících na území ČR        0,00 tis. Kč 
Celkem            191.149,99 tis. Kč

  
 
Další běžné výdaje představují výdaje na dosažení příjmů, na provoz Fondu a činnost 

Rady Fondu,  které dosáhly výše 47.289,03 tis. Kč, z toho:  
 

-  16.610,11 tis. Kč jsou autorské honoráře (položka rozp. skladby 5041), které Fond musí 
autorům zúčastněným na tvorbě díla vyplatit za jejich užití v příslušném období, 
 
-  27.696,59 tis. Kč činily  ostatní služby (položka rozp.skladby 5169).  Z této částky bylo 
26.348,43 Kč vyplaceno jako odměna obchodnímu zástupci ABZ, 599,28 tis. Kč ochranným 
organizacím za hromadnou správu autorských práv a odúmrtí a 748,88. tis. Kč je výdaj za 
ostatní služby (odměna Unii filmových distributorů za správu agendy korunového příplatku 
ke vstupnému,  platby MÚZO a p. Mazourkovi za vedení účetnictví, pronájmy salonku při 
zasedání rady),  
 
- 2.982,33  tis. Kč tvoří zbylá část neinvestičních výdajů (položka rozp.skladby 5161, 5163, 
5166, 5168, 5173, 5175, 5192, 5362, 5363, 5364), které byly  vynaložené na provoz Fondu a 
činnost Rady Fondu. Tato částka zahrnuje poštovné, pojistné nemovitosti, bankovní poplatky, 
konzultační, poradenské a právní služby, placení expertních posudků, cestovné, občerstvení, 
náklady soudních řízení. Nejvyšší položku představují vratky veřejným rozpočtům centrální 
úrovně ve výši 1.369,17 tis. Kč (položka 5364). Jednalo se o prostředky, které žadatelé vrátili 
v rámci vyúčtování poskytnutých dotací z prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 a které 
Fond vrátil zpět na účet Ministerstva kultury.  Další výraznou položku tvořily náklady na 
služby konzultační, právní a poradenské (položka 5166) ve výši 1.303,34 tis. Kč (v tom 
náklady na posuzování došlých žádostí 1.022,50 tis. Kč a 280,84 tis. náklady na konzultační, 
poradenské a právní služby).   
 
 Kapitálové výdaje ve výši 140.980,88 tis. Kč činily  úhrady poskytnutých podpor na 
realizaci projektů z okruhů na  tvorbu  (scénáře), výrobu filmů a technický rozvoj a 
modernizaci  české kinematografie.  
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Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek Fondu 
 

Celková hodnota dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku 
spravovaného Fondem činí 6.772,47 tis. Kč. Převážnou část majetku přitom tvoří dlouhodobý 
hmotný majetek v podobě nemovitosti na Praze 5 a dlouhodobý drobný hmotný majetek – viz 
níže. 
  

Fond je příslušný k hospodaření s nemovitostí v ul. Lumiérů č.181/41, Praha 5 
vč. pozemku, pořizovací hodnota nemovitosti činí po rekonstrukci provedené v roce 2006 
celkem 3.416,39 tis. Kč (z toho pozemek 423,69 tis. Kč a stavba 2 992,70 tis. Kč).  V září 
2005 byla uzavřena nová nájemní smlouva s tím, že nájemce provedl na svůj náklad 
rekonstrukci prostor na administrativní prostory a výdaje na zhodnocení stavby se od počátku 
roku 2006 započítávaly jako závazek Fondu k úhradě hodnoty rekonstrukce proti pohledávce 
Fondu na úhradu nájemného se strany nájemce. Zápočet byl ukončen v srpnu 2008 a od 
tohoto data již nájemce platí smluvní nájemné ve výši 45,65 tis. Kč za měsíc, které se zvyšuje 
o inflaci vypočtenou dle inflace za předchozí rok stanovenou ČSÚ. 

 
Jako dlouhodobý finanční majetek eviduje Fond l akcii společnosti Barrandov 

Televizní Studio, a.s. o jmenovité hodnotě 8.000 Kč a 1 akcii společnosti Barrandov Film 
Studio rovněž o jmenovité hodnotě 8.000 Kč. Tyto společnosti vznikly rozštěpením původní 
společnosti AB Barrandov Praha, a.s., ve které fond vlastnil 1 akcii o jmenovité hodnotě 
16.000 Kč a kterou Fond zakoupil v roce 2003 na základě usnesení vlády ČR č. 1002 za cenu 
16,00 tis. Kč.  
 

Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku Fondu  ve výši 91,34 tis. Kč představuje 
softwarové vybavení – program pro evidenci korunových příplatků ke vstupnému, 
v pořizovací ceně 85,68 tis. Kč a program pro vedení účetnictví JASU v hodnotě 5,66 tis. Kč. 

 
     V roce 2009 došlo k navýšení majetku Fondu v položce  drobný dlouhodobý hmotný 
majetek – nosiče. Jedná se o majetek, který má ve správě obchodní zástupce Fondu Ateliéry 
Bonton Zlín a.s. Majetek se skládá z nosičů záznamů filmů a jde o 35 mm filmové kopie, 
nosiče 1´´C, nosiče Betacam Sp a VHS. O tomto drobném majetku se dosud neúčtovalo, ale 
pravidelně byl majetek inventarizován a Fond obdržel inventarizační protokol. Pro kompletní 
přehled o majetku Fondu a s ohledem na doporučení auditorů účtovat o celkovém majetku 
Fondu byl tento majetek v průběhu roku 2009 zaúčtován ve výši 3.248,74 tis.  Kč.  
 

 

Pohledávky Fondu 
 
Fond vykazuje pohledávky v celkové výši 51.249,29 tis. Kč. Jedná se o pohledávky 
z předchozích let a běžného roku, které jsou postupně vypořádávány. Největší podíl tvoří  
pohledávky vzniklé v souvislosti s podporami na realizaci projektů. Jedná se o pohledávky, 
kdy žadatel nesplnil některou z podmínek smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci projektu 
a případ byl předán věcně příslušnému finančnímu úřadu nebo o pohledávky, kdy  např. ještě  
nenastala splatnost poskytnuté NFV, kde byl dohodnutý splátkový kalendář, nebylo uzavřeno 
exekuční řízení apod. Podrobněji o pohledávkách viz Příloha účetní závěrky, část. 1 a 3. 



 268

 
 
Závazky Fondu 
 

Ke konci roku 2009 Fond vykazuje závazky v celkové výši 282.243,23 tis. Kč. 
Největší část závazků ve výši 278.130,07 činí nevyplacené prostředky ze schválených podpor. 
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. Vůči místně 
příslušnému finančnímu úřadu nemá Fond evidován nedoplatek. Podrobněji o závazcích viz 
Příloha účetní závěrky, část. 1. a 3. 

 
 
Finanční prostředky 
 
 Fond má zřízen běžný účet u ČNB Praha. Stav peněžních prostředků na tomto účtu 
k 1. 1. 2009 činil 249.485,99 tis. Kč a  k 31. 12. 2009 činil 328.333,73 tis. Kč. Vklad je 
úročen běžnou úrokovou sazbou, která v průběhu celého roku 2008 činila 0,5 % p.a.  

Volné prostředky Fondu jsou uloženy na termínovaný vklad u ČSOB a k němu je 
zřízen běžný účet (slouží k ukončení termínovaného účtu a jeho znovuobnovení), souhrnný 
počáteční zůstatek byl  51.150,34. tis. Kč a konečný zůstatek k 31. 12. 2009 činil 
51.932,26 tis. Kč. Úroková sazba na termínovaném vkladu se v průběhu roku 2009 
pohybovala od 3,09 % do 0,84  % p.a., manipulační běžný účet byl po celý rok  úročen sazbou 
0,10 % p.a. 
 

Celkový počáteční zůstatek peněžních prostředků činil 300.636,33 tis. Kč a konečný 
zůstatek činil 380,265,99  tis. Kč.  
 
 

Fond nevykazuje úvěrové zatížení. 
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