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6. Závěrečný účet Státního fondu kultury 
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1. Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu kultury České 
republiky za rok 2010 

 

                                                                                                                                       v tis. Kč 
 Rozpočet 2010 
             UKAZATEL      schválený upravený 

 Skutečnost 
      2010 

 Plnění 
   v %    

PŘÍJMY  
Daňové příjmy 
 
Nedaňové  příjmy 
 
Kapitálové příjmy 
 
Přijaté dotace 
- z toho ze státního rozpočtu 

 
 
 

33 900 
 
 
 
 
 

 
 
 

33 900 
 
 
 
 
 

 
 
 

38 579,01 
 
 
 
 
 

 
 
 

113,8 

PŘÍJMY CELKEM  33 900 33 900 38 579,01 
 

113,80 

VÝDAJE  
Běžné výdaje 
 
Kapitálové výdaje 
 
Ostatní výdaje 

 
20 900 

 
13 000 

 
 

 
20 900 

 
       13 000 

 
 

 
16 920,59 

  
13 008,62 

 
 

 
 80,96 

 
100,07 

 

VÝDAJE CELKEM   33 900  33 900  29 929,21 88,29 
SALDO PŘÍJM Ů A VÝDAJŮ          0          0       8 649,80 X 
FINANCOVÁNÍ  0  0    -  8 649,80 X 
z toho 
- změna stavu na bankovních účtech 

 
0 

 
0 

 
    8 649,80 

 
X 

- změna stavu bankovních úvěrů    X 
- změna stavu nebankovních půjček    X 
- saldo finančního investování    X 

 

 

Vypracoval: Ing. J.Horská 

Kontroloval:  

Mgr. H. Fraňková  Datum: 7.2.2011 

telefon: 257 085 252 telefon: 257 085 349   
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2. Komentář k návrhu závěrečného účtu Státního fondu kultury České 
republiky za rok 2010 

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 
2010. 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 povinnost účetní 
závěrku Fondu ověřit auditorem, výrok auditora v termínu pro předložení závěrečného účtu 
není ještě k dispozici.  

Fond pokračoval ve své existenci i v průběhu roku 2010 i přes skutečnost, že se nepodařilo 
zvolit radu Fondu v PS ČR, která je dle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury 
České republiky (dále jen zákon) orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků 
Fondu. Nadále však platí, že zákonem stanovené příjmy jsou nedostatečné, některé nejsou 
naplněné a jejich výše neumožňuje plnit hlavní poslání Fondu – poskytovat podpory. Zajištění 
pravidelných finančních zdrojů na podporu kulturních projektů by mělo jít ruku v ruce 
s případnou nominací a následným jmenováním členů Rady Fondu.  

Příjmy Fondu byly v průběhu roku 2010 (stejně jako v několika předchozích letech) tvořeny 
především příjmy z pronájmu Národního domu Vinohrady (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.   

Od roku 2005 zohledňují účetní a finanční výkazy i příjmy a výdaje, které fyzicky neprošly 
bankovním účtem, ale bylo o nich účtováno. Fond proto v návrhu rozpočtu uvádí 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.   

Od 1.1.2010 vešla v platnost tzv. reforma účetnictví státu. Nové způsoby účtování se týkají i 
Fondu. Nové postupy budou zaváděné i v průběhu roku 2011. 

Příjmy 

Celkové rozpočtované příjmy Fondu pro rok 2010 činily 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 v roce 2010 činily 38.579,01 tis. Kč. Z toho 
33 567,78 tis. Kč je příjem z pronájmu, 191,07 tis. Kč je příjem z úroků, 10,55 tis. Kč jsou 
přijaté náhrady, a ostatní příjmy jsou 4.809,61 tis. Kč (tj. příjmy z odúmrtí, ze vstupného do 
kubistické expozice provozované Národní galerií v Domě u Černé Matky Boží, zálohy na 
služby placené nájemci v Domě u Černé Matky Boží).      

Porovnání rozpočtovaných a skutečných příjmů 

Největší část příjmů tvořily jako obvykle příjmy z pronájmu nemovitostí (položka rozpočtové 
skladby 2131 a 2132) ve výši 33.567,78 tis. Kč, z toho příjmy z pronájmu budov (položka 
2132) 33.163,78 tis. Kč, příjmy z pronájmu pozemku (položka 2131) 404,00 tis. Kč. Příjem 
z pronájmu budovy Národního Domu Vinohrady činil 12.524,00 tis. Kč a příjem z pronájmu 
pozemku patřícího k objektu Národní Dům Vinohrady činil 404,00 tis. Kč. Ostatní příjmy 
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z pronájmu činily 20.251,75 tis. Kč. Příjem z  50% podílu z výnosů nájmu předmětů kulturní 
hodnoty a movitých a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo 
hospodaření Ministerstvo kultury (tedy správce Fondu) činily 388,03 tis. Kč. Celkový příjem 
z pronájmu činí 33.567,78 tis. Kč a naplnil původní rozpočet na 109,00%.   

Příjem z úroků z prostředků Fondu (položka rozpočtové skladby 2141), uložených  na běžném 
účtu u ČNB činil 191,07 tis. Kč oproti původně rozpočtovanému příjmu 110,00 tis. Kč. 
K naplnění rozpočtu tak došlo ze 173,70%. 

Oproti rozpočtu, který s tímto příjmem nepočítal, Fond v průběhu roku 2010 obdržel náhradu 
ve výši 10,55 tis. Kč (rozpočtová položka 2324) představující  část exekučně vymáhané 
pohledávky za zcizený majetek Fondu vůči bývalému zaměstnanci firmy Pinkerton. 
K překročení rozpočtu u této položky tak došlo ze 100%. 

Ostatní příjmy (položka 2329) představuje částku, která je při tvorbě rozpočtu nejméně 
odhadnutelná. Jedná se o příjmy z tzv. odúmrtí inkasované od ochranných autorských 
organizací OSA, Dilia Gestor, Intergram v celkové částce 2.372,82 tis. Kč, příjmy ze záloh na 
služby (tzn. elektrickou energii, plyn, vodné a stočné, odvoz odpadu, ostrahu budovy), 
placené nájemníky v Domě u Černé Matky Boží v celkové částce 1.032,10 tis. Kč, a příjmy ze 
vstupného na kubistickou expozici provozovanou Národní galerií v Domě u Černé Matky 
Boží v celkové částce 1.404,69 tis. Kč. Celková částka ostatních příjmů je 4.809,61 tis. Kč a 
představuje naplnění rozpočtu na  160,59%. 

Výdaje 

Schválený rozpočet byl naplánován jako vyrovnaný, tzn. rozpočtované výdaje Fondu v roce 
2010 ve výši příjmů Fondu za rok 2010, tedy ve výši 33.900,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje 
ve výši 20.900,00 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 13.000,00 Kč. 

Celkové skutečné výdaje v roce 2010 činily 29.929,21 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 
16.920,59 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 13.008,62 tis. Kč. 

Porovnání rozpočtovaných a skutečných výdajů 

Běžné výdaje 

Mezi běžné výdaje Fondu patří platby služeb (elektrická energie, vodné a stočné, plyn) 
v Domě u Černé Matky Boží (následující kalendářní rok Fond přeúčtuje tyto náklady na 
nájemce, Fond nese tyto náklady za Národní galerii) – položka rozpočtové skladby 5151, 
5153 a 5154. Skutečné výdaje činí 1.556,79 tis. Kč, a došlo tak k naplnění rozpočtovaných 
nákladů ze 155,68%. 

Nákup služeb konzultačních, právních a poradenských, peněžních ústavů, služeb zpracování 
dat a ostatních služeb (tzn. služeb odúmrtě a servisních služeb v podobě věcného plnění 
nájmu v objektu Národní Dům Vinohrady  – položka rozpočtové skladby 5163, 5166, 5168, 
5169 v celkové hodnotě 4.233,14 tis. Kč, tzn. k naplnění rozpočtového výdaje došlo 
z 80,37%. 

Opravy a udržování – položka rozpočtové skladby 5171 – představuje výdaje na opravy 
v podobě věcného plnění nájmu v objektu Národní Dům Vinohrady ve výši 4.812,64 tis. Kč. 
K naplnění rozpočtovaného výdaje došlo ze 48,13%. Vždy na počátku roku dochází k dohodě 
mezi Ministerstvem kultury ČR a nájemcem Národního Domu Vinohrady na proporci 
věcného a finančního plnění. V době schvalování rozpočtu tato dohoda není ještě uzavřena.  

Nákup programového vybavení ve výši 8,16 tis. Kč představuje nákup softwaru (jde o 
položku rozpočtové skladby 5172). Tato položka nemá obraz ve rozpočtovaných výdajích, 
neboť v době schvalování rozpočtu se s tímto nákupem nepočítalo. 



 203 

Naopak rozpočtované výdaje počítaly s jmenováním Rady Fondu v průběhu roku 2010 a tedy 
z výdaji v podobě neinvestičních transferů fyzickým osobám, právnickým osobám, 
občanským sdružením a obecně prospěšným organizacím v celkové hodnotě 3.123,00 tis. Kč. 
Tyto rozpočtované položky nemají svůj obraz ve skutečných výdajích. 

Platby daní a poplatků zahrnují odvod výnosů z Domu u Černé Matky Boží  Domu u Hybernů 
za rok 2010 v částce 3.209,27 tis. Kč (položka rozpočtové skladby 5311), platby daně 
z nemovitosti a daní z příjmů v částce 3.100,59 tis. Kč (položka rozpočtové skladby 5362) 
celkem  6.309,86 tis. Kč, tzn. naplnění rozpočtované položky na 420,66%. 

Investiční výdaje 

Investiční výdaje vztahující se k nemovitostem (položka 6121) činily 13.008,62 tis. Kč, z toho 
částka 12.893,05 tis. Kč byla započtena proti nájemnému jako úhrada nákladů vynaložených 
nájemcem při rekonstrukci domu U Hybernů a částka 115,56 tis. Kč představuje technické 
zhodnocení v Národním domě na Vinohradech formou věcného plnění nájemného.   
 
Pozn.: Celkově lze konstatovat, že vzhledem k tomu, že Fond v roce 2010 neplnil svoji funkci danou zákonem 
č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury ČR, tj. poskytování podpory kulturním projektům, jeho běžné i 
investiční výdaje více či méně souvisely se správou budov. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Fondu 

Celková hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, se kterým je Fond 
příslušný hospodařit, činila ke konci roku 2010 částku  293.840,23 tis. Kč. Z toho hodnota 
dlouhodobého hmotného majetku Fondu činí 293.032,54 tis. Kč a je tvořena převážně 
3 nemovitostmi v příslušnosti hospodaření Fondu (Dům u Černé Matky Boží, Dům u Hybernů 
a Národní dům Vinohrady – hodnota staveb celkem 280.706,73 tis. Kč a pozemků 
10.997,44 tis. Kč, soubory movitých věcí pořízených pro expozici kubismu v Domě u Černé 
Matky Boží v hodnotě 1.328,37 tis. Kč). Fondu patří také drobný dlouhodobý majetek 
v Domě u Černé Matky Boží a v Národním Domě Vinohrady (celkem v hodnotě 793,86 tis. 
Kč). 

Hodnota dlouhodobého nehmotného majetku činí 13,82 tis. Kč a je tvořena používaným 
softwarovým programem účetnictví JASU, na kterém je zpracováváno účetnictví Fondu.  

Dům u Černé Matky Boží se skládá z budovy a pozemku, jejich pořizovací cena činila ke 
konci roku 2010 17.669,71 tis. Kč a 4.389,40 tis. Kč. Jedná se o kubistický dům, sloužící 
zejména pro expozici českého kubismu, provozovanou Národní galerií. Výstava probíhá 
ve 2. - 5. patře. 1. patro je pronajato společnosti baba s.r.o. (dále jen baba), která po 
rekonstrukci znovuotevřela kavárnu Grand Cafe Orient. Přízemí je zčásti pronajímáno 
společnosti Statistrade, s.r.o. (dále jen Statistrade – prodejna kubistických dárkových 
předmětů) a zčásti společnosti IC COMPANYS CZ s.r.o. – té je pronajat i suterén (dále jen IC 
COMPANYS – prodejna značkových oděvů). Fond má dále uzavřenu nájemní smlouvu se 
společností CentroNet s.r.o. Ta má v objektu umístěné telekomunikační zařízení a Fondu 
hradí symbolický poplatek ve formě nájemného a refundace nákladů za spotřebovanou 
elektrickou energii. 
 
Pozn: Fond v běžném roce hradí služby spojené s užíváním budovy a následující rok je přefakturuje společnosti 
baba, Statistrade, IC COMPANYS a CentroNet. 

Dům u Hybernů se rovněž skládá z budovy a pozemku, jejich cena ke konci roku 2010 činila 
209.923,49 tis. Kč. Dům u Hybernů je pronajatý společnosti Hybernia, a.s. (dále jen 
Hybernia). Hybernia provedla v letech 2005 - 2006 kompletní přestavbu domu, který původně 
sloužil jako výstavní síň, na muzikálovou scénu (Divadlo Hybernia) a na střeše vybudovala 
terasu s vyhlídkou pro turisty. Rekonstrukce byla provedena formou dvou technických 
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zhodnocení. Obě dvě technická zhodnocení financovala Hybernia s tím, že náklady, které 
vynaložila, postupně převádí na Fond formou věcného plnění nájmu. Kdy přesně dojde 
k vyrovnání pohledávky Fondu z titulu nájmu a jeho závazku i titulu přefinancování 
rekonstrukce není známo, neboť každoročně dochází k valorizaci nájemného dle inflačního 
koeficientu. (pozn.: Hybernia financuje služby a hradí daně související s Domem u Hybernů a 
tyto závazkové a nákladové položky se tak neobjevují v účetnictví Fondu). 

Národní dům Vinohrady se rovněž skládá z budovy a pozemku, jejichž hodnota po 
technickém zhodnocení na konci roku 2010 činila 52.676,13 tis. Kč a 437.39 tis. Kč. Objekt je 
pronajímán společnosti Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o. Koná se v něm řada 
společenských a kulturních akcí (pozn.: nájemce vstupuje do podnájemních smluv svým 
vlastním jménem). Dům zejména vzhledem ke svému zastaralému systému vytápění vyžaduje 
řadu oprav. Dle nájemní smlouvy je nájemné rozděleno na 2 části – finanční a věcné plnění 
(tzn. zápočet pohledávky Fondu za nájemcem z titulu nájemného a závazku Fondu vůči 
nájemci z titulu oprav a technických zhodnocení provedených na majetku), přičemž věcné 
plnění může každoročně dosahovat až 50% z celkové výše nájemného. Vždy na počátku roku 
je Fondem odsouhlasen nájemcem navrhovaný roční plán oprav a stanoveno maximální 
procento věcného plnění z celkové výše nájemného. V průběhu roku dochází k odsouhlasení 
každé jednotlivé faktury (pro Fond tuto službu vykonává společnost APe CZ s.r.o.)  

(pozn.: Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o. financuje služby související 
s Národním domem Vinohrady a tyto závazkové a nákladové položky se tak neobjevují 
v účetnictví Fondu. Fond hradí daň z nemovitostí Národního domu Vinohrady). 

Pohledávky Fondu 

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 

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

Mimoúčetně je evidován závazek k 31. 12. 2010 k úhradě dosud neodepsaného technického 
zhodnocení Národního domu na Vinohradech uhrazeného dříve nájemcem ve výši 
134.461,46 tis. Kč. 

Finanční prostředky 

Fond má zřízen běžný účet u ČNB Praha. Konečný zůstatek k 31. 12. 2010 činil 45.875,44 tis. 
Kč. Vklad je úročen běžnou úrokovou sazbou.   

Fond nemá žádné jiné vklady u bank a nevykazuje úvěrové zatížení. 
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3. Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu 
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4. Příloha účetní závěrky Státního fondu kultury České republiky, sestavená 
k 31. 12. 2010, příloha č. 1 a 3 

Údaje o zřízení a předmětu činnosti 

Účetní jednotka Státní fond kultury České republiky (dále jen SF), IČO 45 80 69 85, byla 
zřízena zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky (dále jen zákon 
o SF). SF je zapsán jako právnická osoba do obchodního rejstříku, vedeného u Městského 
soudu v Praze, odd. A, vložka 6804, právní forma státní fond.  

Správcem SF je dle zákona o SF Ministerstvo kultury ČR a statutárním orgánem je ministr 
kultury. SF nemá žádné vlastní zaměstnance.  

Orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků SF je Rada SF v počtu nejvíce 13 
členů. Radu SF volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR z významných 
osobností kultury a peněžnictví. Prozatím se nepodařilo radu Fondu zvolit.a od roku 2006 
Fond tedy nemůže poskytovat podpory. 

Prostředky SF lze poskytnout ve formě účelových dotací, půjček nebo návratných finančních 
výpomocí na následující projekty: 

•  podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl, 

•  ediční počiny v oblasti neperiodických i periodických publikací, 

•  získávání, obnovu a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů, 

•  výstavní a přednáškovou činnost, 

•  propagaci české kultury v zahraničí, 

•  pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí, 

•  podporu kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních 
menšin v České republice, 

•  podporu vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit, 

•  ochranu, údržbu a doplňování knihovního fondu. 

SF v průběhu roku 2010 neplnil svoji výše uvedenou misi (Poslanecká sněmovna Parlamentu 
ČR nezvolila členy Rady SF), nýbrž pouze přijímal a vynakládal peněžní prostředky 
v souvislosti s provozem nemovitostí, se kterými je SF příslušný hospodařit. 

SF je příslušný hospodařit s následujícími nemovitostmi: Dům u Hybernů, Dům u Černé 
Matky Boží a Národní dům Vinohrady.   

Dům u Hybernů je pronajatý společnosti Hybernia, a.s. (dále jen Hybernia). Hybernia 
provedla v letech 2005 - 2006 kompletní přestavbu domu, který původně sloužil jako výstavní 
síň, na muzikálovou scénu (Divadlo Hybernia) a na střeše vybudovala terasu s vyhlídkou pro 
turisty. Rekonstrukce byla provedena formou dvou technických zhodnocení. Obě dvě 
technická zhodnocení financovala Hybernia s tím, že náklady, které vynaložila, postupně 
převádí na SF formou věcného plnění nájmu. Kdy přesně dojde k vyrovnání pohledávky SF 
z titulu nájmu a jeho závazku i titulu přefinancování rekonstrukce není známo, neboť 
každoročně dochází k valorizaci nájemného dle inflačního koeficientu.  

Hybernia financuje služby a hradí daně související s Domem u Hybernů a tyto závazkové a 
nákladové položky se tak neobjevují v účetnictví SF. 
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Dům u Černé Matky Boží je kubistický dům sloužící zejména pro expozici českého kubismu 
pod hlavičkou Národní galerie. Výstava probíhá ve 2.-5. patře. 1. patro je pronajato 
společnosti baba s.r.o. (dále jen baba), která po rekonstrukci znovuotevřela kavárnu Grand 
Cafe Orient. Přízemí je zčásti pronajímáno společnosti Statistrade, s.r.o. (dále jen Statistrade – 
prodejna kubistických dárkových předmětů) a zčásti společnosti IC COMPANYS CZ s.r.o. – 
té je pronajat i suterén (dále jen IC COMPANYS – prodejna značkových oděvů). SF má dále 
uzavřenu nájemní smlouvu se společností CentroNet s.r.o. Ta má v objektu umístěné 
telekomunikační zařízení a SF hradí symbolický poplatek ve formě nájemného a refundace 
nákladů za spotřebovanou elektrickou energii. 

SF v běžném roce hradí služby spojené s užíváním budovy a následující rok je přefakturuje 
společnosti baba, Statistrade, IC COMPANYS a CentroNet. 

Národní dům Vinohrady je pronajímán společnosti Národní dům – Kulturní dům 
železničářů, s.r.o. Koná se v něm řada společenských a kulturních akcí (pozn.: nájemce 
vstupuje do podnájemních smluv svým vlastním jménem). Dům zejména vzhledem ke 
svému zastaralému systému vytápění vyžaduje řadu oprav. Dle nájemní smlouvy je nájemné 
rozděleno na 2 části – finanční a věcné plnění (tzn. zápočet pohledávky SF za nájemcem 
z titulu nájemného a závazku SF vůči nájemci z titulu oprav a technických zhodnocení 
provedených na majetku), přičemž věcné plnění může každoročně dosahovat až 50 % 
z celkové výše nájemného. Vždy na počátku roku je SF odsouhlasen nájemcem navrhovaný 
roční plán oprav a stanoveno maximální procento věcného plnění z celkové výše nájemného. 
V průběhu roku dochází k odsouhlasení každé jednotlivé faktury (pro SF tuto službu 
vykonává společnost APe CZ s.r.o.) 

Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o. financuje služby související s Národním 
domem Vinohrady a tyto závazkové a nákladové položky se tak neobjevují v účetnictví SF. 
SF hradí daň z nemovitostí Národního domu Vinohrady. 

Účetní závěrka 

 

SF sestavuje roční účetní závěrku za kalendářní rok 2010. Tato účetní závěrka je v souladu 
§ 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, tvořena: 

•  rozvahou  (bilancí), 

•  výkazem zisků a ztrát, 

•  přílohou, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a ve výkazu zisků 

a ztrát. 

Roční účetní závěrka SF je dle zákona o SF předmětem auditu. 

SF sestavuje každoročně v souladu s vyhláškou č. 419/2001 Sb. závěrečný účet, který je 
součástí státního závěrečného účtu ČR. 

Od 1.1.2010 vešla v platnost tzv. reforma účetnictví státu. Nové způsoby účtování se týkají i 
Fondu. Nové postupy budou zaváděné i v průběhu roku 2011. 

Vyhotovení výroční zpráva není pro SF povinné, nicméně součástí výroční zprávy 
Ministerstva kultury za příslušný rok je i zpráva o činnosti oddělení správy státních fondů 
(organizačně začleněno pod Odbor médií a audiovize), které je pověřeno správou SF. 
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V souladu se zákonem č. 218/2000, Sb., rozpočtová pravidla, je SF povinen průběžně 
zaznamenávat údaje o příjemcích podpor do centrální evidence dotací CEDR, vedené 
Ministerstvem financí ČR. 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

SF nakoupil v roce 2010 rozšíření aplikace – účetního programu JASU na druhou počítačovou 
stanici oddělení správy státních fondů. Došlo tak k navýšení hodnoty drobného dlouhodobého 
hmotného majetku o 8 tis. Kč.  

SF je příslušný hospodařit se 3 objekty v centru Prahy. U objektu Národní dům Vinohrady, 
který pronajímá společnosti Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o. došlo v průběhu 
roku 2010 k technickému zhodnocení budovy o 115 tis. Kč.  

Pohledávky 

SF ve svých účetních knihách k 31.12.2010 eviduje:  

•  pohledávky z titulu zaplacených záloh ve prospěch společností Pražské vodovody a 
kanalizace a Pražská plynárenská za služby při využívání objektu Dům u Černé Matky 
Boží nájemci (v běžném roce platí tyto služby SF a v následujícím roce je přeúčtovává 
na jednotlivé nájemce), 

•  pohledávky za nájemci z titulu doplatku za služby při využívání objektu Dům u Černé 
Matky Boží.  

Závazky 

SF ve svých účetních knihách k 31.12.2010 eviduje: 

•  závazky vůči dodavatelům z titulu přijatých faktur (zejména vůči dodavatelům služeb  
objektu Dům u Černé Matky Boží) 

•  závazky z titulu krátkodobých přijatých záloh na služby v objektu Dům u Černé 
Matky Boží,  

•  závazky vůči státnímu rozpočtu z  výnosů z pronájmu Domu u Hybernů a Domu 
u Černé Matky Boží,   

•  ostatní krátkodobé závazky: 

o závazek vůči OSA z titulu přijaté platby bez příslušných podkladů; důvodem 
zaúčtování této platby do závazků je skutečnost, že k poukázaným částkám 
představujícím příjem SF z tzv. odúmrtí nejsou k dispozici příslušné podklady 
k identifikaci poukázaných částek a dodání náležitých podkladů bude s OSA 
projednáno v následujícím účetním období; 

o závazek vůči Dilia z titulu přijaté platby bez příslušných podkladů; důvodem 
zaúčtování této platby do závazků je skutečnost, že k poukázaným částkám 
představujícím příjem SF z tzv. odúmrtí nejsou k dispozici příslušné podklady 
k identifikaci poukázaných částek a dodání náležitých podkladů bude s Dilia 
projednáno v následujícím účetním období; 

o přijaté mylné platby, jejichž vrácení se v průběhu roku 2010 nezdařilo a bude 
řešeno rovněž v následujícím účetním období. 
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Výnosy 

K zajištění své činnosti má SF následující zdroje příjmů: 

•  výnosy ze služeb – 1.303 tis. Kč 

•  (jedná se o odhad doplatku při vyúčtování služeb v Domě u Černé Matky Boží za rok 
2010);  

•  výnosy z pronájmu – 29.627 tis. Kč 

•  (jedná se o výnos z objektu Dům u Černé Matky Boží a Národní Dům Vinohrady. 
Třetí objekt – Dům u Hybernů – nepřináší SF výnosy v podobě nájemného, neboť 
nájemné je v tomto případě hrazeno tzv. nefinančním plněním, tedy zápočtem 
pohledávky a závazku SF z titulu technického zhodnocení hrazeného nájemcem); 

•  ostatní výnosy z činnosti – 3.831 tis. Kč 

•  (jedná se o výnosy z odúmrtí přijaté od organizací Dilia, Osa, Intergram, Gestor a 
příjmy ze vstupného do Národní galerie – expozice kubismu); 

•  ostatní finanční výnosy – 191 tis. Kč 

•  (jedná se o úroky z běžného účtu vedeného u ČNB). 

Náklady 

SF vznikají při jeho činnosti následující nákladové položky: 

•  spotřeba energie – 1.490 tis. Kč 

•  (jedná se o platby za spotřebovanou elektrickou energii (ve prospěch Pražských 
energetických závodů), zemní plyn (ve prospěch Pražské plynárenské) a vodné a 
stočné (ve prospěch Pražských vodovodů a kanalizací) při využívání objektu Dům 
u Černé Matky Boží);   

•  opravy a udržování – 4.813 tis. Kč 

•  (jedná se o opravy objektu Národní dům Vinohrady, které jsou v podobě věcného 
plnění nájmu započteny proti pohledávce SF vůči nájemci z titulu nájemného); 

•  ostatní služby – 5.166 tis. Kč 

•  (jedná se o platby za externí zpracování účetnictví, daňové poradenství, služby auditu 
apod.)  

•  daň z nemovitostí – 54 tis. Kč 

•  (jedná se o daň placenou za objekt Dům u Černé Matky Boží a Národní Dům 
Vinohrady, nájemce Domu u Hybernů platí tento náklad vlastním jménem);  

•  tvorba opravných položek – 41 tis. Kč 

•  (jedná se o opravné položky vytvořené v roce 2010 k pohledávkám); 

•  ostatní finanční náklady – 2 tis. Kč 

•  (jedná se o bankovní poplatky) 
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Ostatní skutečnosti 

SF v roce 2010 vedl a má neuzavřeny následující soudní spory: 

•  Spor 51 Cm 22/2001 MS v Praze, s PSJ holding a.s. (Dům u Hybernů) 

V letech 1997 a 1998 byla nájemcem Domu u Hybernů společnost Musical, s.r.o. 
Ta započala rekonstrukci a Smlouvu o dílo na její faktické provedení uzavřela se 
společností PSJ holding a.s. Společnost Musical, s.r.o. za provedené dílo nehradila. 
PSJ Holding rekonstrukci z důvodu nárůstu dluhu přerušil. Dluh nebyl dodnes 
uhrazen. PSJ holding, a.s. podala žalobu na úhradu částky 23,134 tis.Kč proti SF 
společně s Musical, s.r.o. V průběhu sporu změnili žalobu tak, že větší část dluhu byla 
požadována po SF (19.601 tis. Kč – určenou znalcem jako skutečnou hodnotu 
provedené rekonstrukce), menší zbývající část celkového dluhu ze smlouvy o dílo po 
Musical. Takto bylo soudem rozhodnuto v prvním stupni. Proti rozsudku bylo z naší 
strany podáno odvolání, Musical s.r.o. odvolání nepodal a rozsudek proti němu tak 
nabyl právní moci, tj. vznikla mu vykonatelná povinnost uhradit část dluhu. Odvolací 
soud zcela potvrdil právní názor, že SF není ve sporu pasivně legitimován a že celý 
dluh by měl být vymáhán pouze po Musical, s.r.o. a s tímto právním názorem 
rozsudek zrušil a věc vrátil k řízení na první stupeň.  

V novém řízení na prvém stupni soud rozsudkem ze dne 30.6. 2010 žalobu proti SF 
zamítl a uložil žalobci povinnost úhrady nákladů ve výši 912 tis. Kč. Dne 11.8.2010 
podal žalobce proti rozsudku odvolání, ke kterému jsme se písemně vyjádřili. 
V současné době se čeká na další postup ze strany odvolacího soudu, tj. zda ve věci 
odvolání nařídí jednání, nebo zda rozhodne bez jednání. K rozhodnutí odvolacího 
soudu by mělo dojít v letošním roce (2011), bližší termín nelze odhadnout. S ohledem 
na to, že soud prvého stupně postupoval v souladu s poučením a předchozím právním 
názorem soudu odvolacího, lze doufat, že odvolací soud rozhodnutí potvrdí.  

•  Spor 4 C 99/00 OS pro Prahu 6, s KO-Holding, a.s. v likvidaci (Dům u Černé Matky 
Boží)  

Žalobce provedl před rokem 1994 v rámci nájmu rekonstrukci Domu u Černé Matky 
Boží. Následně nedošlo k dohodě o úhradě této rekonstrukce, resp. nebylo dosaženo 
shody o skutečné hodnotě provedené rekonstrukce. Žalobce podal v roce 1998 žalobu 
o úhradu částky 81.633 tis. Kč s příslušenstvím, přičemž tato částka má být tvořena 
cenou za rekonstrukci ve výši 74.000 tis Kč, později sníženou zápočtem příjmů, které 
žalobce měl z provozu Domu u Černé Matky Boží a Domu u Hybernů a které si na 
svou pohledávku zadržel, a zvýšenou připočítáním úroků z prodlení. Součástí žalované 
částky je i nárok na částku 42.500 tis. Kč, která byla jménem SF uznána uznáním 
dluhu ze dne 14.9.1994, vystaveným JUDr. Kratochvílem, náměstkem ministra 
kultury. V rámci řízení na prvém stupni jsme proto vznesli námitku neplatnosti tohoto 
uznání dluhu a ohledně zbytku částky jsme vznesli námitku promlčení. Soudem 
prvého stupně byla tato argumentace uznána a byl vydán rozsudek zamítající žalobu 
jako celek z důvodu promlčení pohledávky.  

Po podaném odvolání žalobce odvolací soud rozsudek zrušil a vyslovil v odůvodnění 
závazný právní názor, že uznání dluhu bylo platným právním úkonem a že mezi SF a 
Ko-Holding, a.s. byla uzavřena ústní formou smlouva o dílo a nárok žalobce se tedy 
neopírá o prostý nárok na vydání zhodnocení nemovitosti, ale o nárok na cenu díla ze 
smlouvy o dílo (tj. jinak by běžela promlčecí doba a nárok by nebyl promlčen). 
Zároveň konstatoval nedostatky v žalobě s tím, že žalobce měl být vyzván k doplnění 
žaloby.  
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Po vrácení věci na prvý stupeň proběhlo zdlouhavým způsobem doplňování žaloby dle 
poučení odvolacího soudu. Byla podána řada písemných podání, znovu rozhodnuto 
o zamítnutí žaloby (pro nedoplnění skutkových tvrzení žalobcem), znovu podáno 
odvolání, znovu rozhodnuto o vrácení věci k dalšímu řízení atd. Nařízená ústní jednání 
byla opakovaně odročována na základě žádostí žalobce. Následně žalobce               
Ko-Holding, a.s. v likvidaci pohledávku prodal společnosti WBC Capital LTD, která 
se stala novým žalobcem v řízení. 

Po několika dalších jednání ve věci a písemných podáních vydal prvoinstanční soud 
dne 8.9. 2010 rozsudek, kterým žalobu v plném rozsahu uznal a uložil SF povinnost 
úhrady celé žalované částky, včetně příslušenství (81.633 tis. Kč spolu s úrokem 
z prodlení z částky 60.024 tis. Kč ve výši 0,05% denně od 1.10. 1996 do zaplacení a 
náhradu nákladů řízení) s tím, že byla uzavřena ústní smlouva o dílo se sjednanou 
cenou 74 mil. Kč, což bylo potvrzeno uznáním dluhu z roku 1994 a následně také 
zápočtem provedeným v roce 1996 likvidátory společnosti Ko-Holding, a.s., který si 
soud vyhodnotil jako plnění ze strany SF s účinky uznání závazku. Písemné 
vyhotovení rozsudku bylo doručeno až 15.12. 2010. V běžící lhůtě bylo podáno dne 
28.12. 2010 z naší strany odvolání do všech výroků rozsudku. Napadali jak právní 
zhodnocení věci samotné, promlčení pohledávky, rozhodnutí o výši úroků, (které jsou 
v rozporu se zákonnou výší úroků), i rozhodnutí o výši náhrady nákladů řízení. 
S ohledem na faktickou absenci odůvodnění většiny závěrů soudu prvého stupně 
v písemném vyhotovení rozsudku lze mít za to, že odvolací soud zruší rozsudek pro 
jeho faktickou nepřezkoumatelnost a vrátí věc k řízení soudu prvého stupně. 

Vzhledem k dosavadním zkušenostem lze mít za to, že řízení (pokud nebude ukončeno 
dohodou stran) bude trvat ještě delší dobu (soud prvé instance nařizuje jednání ve věci 
s odstupem půl roku až roku). Výsledek sporu pak nelze odhadnout, neboť posouzení 
soudu prvého stupně se pohybuje ve zcela extrémních hranicích a rozhodnutí jsou 
poměrně nepředvídatelná. Většinu námitek vznesených z naší strany (kompenzační 
námitky, počítání promlčecí lhůty s ohledem na datum podpisu uznání dluhu, skutečná 
hodnota rekonstrukce atd.) soudy prozatím ponechaly bez povšimnutí, tj. nevzaly je 
sice v potaz, ale ani je odůvodněně nezamítly a proto nelze definitivně uzavřít, že tato 
argumentace byla neúspěšná. Obecně lze sice zhodnotit současnou tendenci soudu 
prvého stupně i soudu odvolacího k tomu, aby SF byla uložena povinnost úhrady. 
Pokud ale nakonec bude SF uložena povinnost úhrady základní jistiny žalované částky 
60.024 tis. Kč, lze předpokládat, že ještě bude vedeno podstatné řízení o výši 
příslušenství a náhradu nákladů řízení. Výsledek proto nelze s rozumnou mírou 
pravděpodobnosti předvídat  

 

 

Sestavila: Ing. Jarmila Horská 

 

V Praze dne 31.1.2011 
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5. Zpráva auditora 
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