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Státní fond kultury Ceské republiky
Maltézské nám. 471/1
118 01 Praha 1

Záverecný úcet Státního fondu kultury Ceské republiky
za rok 2005

Príloha ke státnímuzáverecnémuúctu Ceskérepubliky za rok 2005

Predkládá: Vítezslav Jandák
ministr kultury

Predkládá se v souladu s § 6 zákona c. 239/1992 Sb.
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Prehled

ukazatelufinancníhohospodarení Státníhofondukultury Ceské republiky

za rok 2005

v tis. Kc

Vypracoval: Ing. Kalvodová
telefon: 257085252

Kontroloval: Z. Vác1avík
telefon: 2570852107

Datum: 7. 3. 2006

96

UKAZATEL Rozpocet 2005 Rozpocet2005 Skutecnost Plnení
schválený upravený 2005 v%

PRlJMY
Danové príjmy

Nedanové príjmy 11 000 11000 25 149 228,6

Kapitálové príjmy

Prijaté dotace
-z toho ze státního rozpoctu

PRlJMY CELKEM 11 000 11000 25 149 228,6
VYDAJE
Bežné výdaje 15200 15200 23 913 157,3

Kapitálové výdaje 4800 4800 4269 88,9

Ostatní vÝdaje
VÝDAJE CELKEM 20 000 20 000 28 182 140,9
SALDO PRlJMÚ A VYDAJu -9000 - 9 000 - 3 033 x
FINANCOVANÍ 9000 9000 3033 x
z toho
-zmena stavu na bankovních úctech 9000 9000 3033 x
-zmena stavu bankovníchúveru

-zmena stavu nebankovních pujcek
- saldo financníhoinvestování



Komentár záverecného úctu Státního fondu kultu
za rok 2005

Na základe ustanovení vyhlášky c. 419/2001 Sb., ve znení pozdejších predpisu,
vypracovává Státní fond kultury Ceské republiky (dále jen Fond) tento komentár záverecného
úctu za rok 2005. Komentár je zpracován na základe výsledku vykazovaných predepsanými
úcetními a financními výkazy, tj. na základe rozvahy, prílohy a predevším výkazu pro prubežné
hodnocení plnení rozpoctu (výkaz príjmu a výdaju, dále jen VPV). V souladu se zákonem
c.239/1992 Sb. je úcetní záverka Fondu overena auditorem, výrok auditora je prílohou
komentárezáverecnéhoúctu.

V návrhu rozpoctu na rok 2005 byly poprvé zohlednenyi príjmy a výdaje, které fyzicky
neprošly bankovním úctem, ale bylo o nich úctováno tak, aby zobrazení v úcetnictví bylo verné
a poctivé. Fond zohlednil v návrhu rozpoctu výši hrubých príjmu (týká se predevším príjmu
z pronájmu a dle autorského zákona)a soucasnezohlední výdaje,které na dosažení techtopríjmu
vynakládá (napr. výdaje na opravy, rekonstrukce a odmeny ochranným organizacím).
V dosavadních rozpoctech se uvažovalo pouze s príjmy skutecne uhrazenými na bankovní úcet
Fondu. Nový postup byl konzultován s auditorem a Ministerstvem financí a bude použit
i v následujících letech. Tímto zpusobem odrážejí predepsané úcetní a financní výkazy presneji
príjmy a výdaje Fondu,na nichž závisí množstvívolnýchprostredku,které pak Fond muže použít
na podporu projektu.

Fond vykonával i v prubehu roku 2005 svoji cinnost v souladu se zákonem
c. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury Ceské republiky. V roce byla 2005 vyhlášena 3.
uzáverka žádostí o podporu z prostredku Fondu, ve které bylo podáno 189 žádostí v celkovém
objemu 43375,54 tis. Kc, pricemž výsledky rozhodováníbyly zverejneny ke konci ledna 2006 a
v témže roce dojde k vyplácení podpor a to z prostredku, které byly Fondu poukázány ve forme
daru v roce 2004. V roce 2005 byly vypláceny prostredky priznané na základe výsledku 2.
uzáverky žádostí (projednáno 223 žádostí, požadováno71 080,41 tis. Kc, podporeno 111 žádostí
v objemu 10000,00 tis. Kc), která probehla na podzim roku 2004 a malá cást prostredku
prislíbenýchv této uzávercebudeješte proplacenav roce 2006po splnení smluvníchpodmínek.

I v roce 2005 platilo, že Fond mel pouze minimální pravidelné zdroje príjmu. Príjmy
Fondu byly v hodnoceném období tvoreny príjmem z pronájmu nemovitostí (které ješte za dum
U Hybernu a U Cerné Matky Boží - dále jen CMB -podléhají odvodu do státního rozpoctu
a za Národní dum jsou predmetem dane z príjmu), 50%-tním podílem z príjmu z pronájmu
kulturních památek od ministerstva kultury, príjmy dle autorského zákona tzv. "odúmrtemi"
a príjmy z úroku z bežného úctu. Ani v roce 2005 Fond neobdržel dotaci ze státního rozpoctu
a necerpal žádné prostredky z fondu Evropské unie a již neposkytovalprostredky na odstranení
následkupovodní roku 2002.
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Príimv

Nedanové a rovnež celkové príjmy Fondu byly rozpoctovány ve výši 11 000,00 tis. Kc,
z toho príjmy z pronájmu majetku 8 450,00 tis. Kc, príjmy z úroku ve výši 100 tis. Kc a ostatní
príjmy ve výši 2 450,00 tis. Kc. Celkové skutecné príjmy Fondu ve forme nedanových príjmu
cinily v roce 2005 25 148,70 tis. Kc, tzn. že plánované príjmy byly prekroceny o 128 % a to
predevším vlivem vyšších príjmu z pronájmu po nabytí príslušnosti hospodarení k Národnímu
domu, kterážto skutecnostv dobe sestavenírozpoctu v roce 2004 nebyla známa.

Nejvetší cást príjmu tvorily jako obvykle príjmy z pronájmu nemovitostí (položka 2132
rozp. skladby VPV) ve výši 21 195,67 tis. Kc, z toho za dum U CMB 4531,27 tis Kc (z toho
1 558,22 tis. Kc formou zápoctu nájemného a nákladu na rekonstrukci za kavárnu, zbytek je
bežné hrazené nájemné ve financní podobe), za dum U Hybernu 3 600,00 tis. Kc (z podnájmu
pro reklamní úcely 600,00 tis. Kc a první zápocet nájemného a vynaložených nákladu na
rekonstrukciza 4. ctvrtletí roku 2005 ve výši 3 000,00 tis. Kc), za Národní dum 12857,35 tis. Kc
(z toho 11 118,03 tis. Kc financní a vecné nájemné roku 2005 a 1 739,32 tis. Kc vyporádání
vecného nájemného z roku 2004), a 50%-tní podíl z príjmu z pronájmu predmetu kulturní
hodnoty od Ministerstva kultury cinil 207,00 tis. Kc. Príjmy z pronájmu domu U CMB
a U Hybernujsou predmetem zúctování a odvodu do státního rozpoctu, príjmy za Národní dum
jsou predmetemdane z príjmu. Oprotiplánované výši 8 450,00 tis. Kc došlo k prekrocenípríjmu
v této položce o 150 %, a to výlucne vlivem z duvodu nabytí príslušnosti hospodarení
k nemovitostiNárodní dum.

Príjem z úroku z prostredku Fondu (položka 2141 rozp. skladby VPV), uložených
na bežném úctu u CNB, cinil 137,53tis. Kc, skutecnostoproti rozpoctu (100,00 tis. Kc) je vyšší
o 37 % vlivem vyšších príjmu a tím vyššího prumerného zustatku financních prostredku
na bežném úctu, než bylo uvažováno.

Ostatní nedanovépríjmy (položka2329 rozp. skladbyVPV) v celkové cástce 3 815,50 tis.
Kc tvorí predevším príjmy z tzv. "odúmrtí", príjmy ze vstupného do domu U CMB, prijaté
zálohy od nájemcu na služby v dome U CMB a prijaté žadatelsképoplatky k 3. uzáverce žádostí
o podporu. Príjmy z majetkových autorských práv, která pripadla státu dle autorského zákona,
tzv. "odúmrte", prijal Fond ve výši 1418,74 tis. Kc (rozpoctovaná výše 500,00 tis. Kc byla
naplnena na 283 %, predpokládanácástka tohoto príjmu musí být napríšte rozpoctována vyšší).
Na správu techto práv uzavrel Fond smlouvy o zastupování s ochrannými autorskými
organizacemiOSA, Dilia, Intergrama Gestor,jež pro nej vykonávají správu príjmu a za to obdrží
dohodnutou odmenu. Príjmy ze vstupného do expozic v dome u CMB cinily v roce 2005
1031,72 tis. Kc (zahrnujevstupnéod 4. ctvrtletí2004do 3. ctvrtletí2005),expoziceza toto
období navštívilo 18072 návštevníku a rozpoctované príjmy ve výši 1 030,00 tis. Kc tak byly
100%-tnenaplneny. Zálohy na platbu energií aj. služeb vcetne doplatku za rok 2004, které hradí
nájemci v dome U CMB a které jim budou vyúctovány po obdržení konecných faktur
od dodavatelu, cinily v roce 2005 899,34 tis. Kc. Uhrazené žadatelské poplatky pro 3. uzáverku
žádostí, které budou vyúctovány žadatelum v roce 2006 dle skutecne vynaložených nákladu
na posuzováníprojektu vcetne vratekpoplatku z 2. uzáverkycinily 465,70 tis. Kc.
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Výdaie

V rámci schválenéhorozpoctu bylo plánovánopoužití zdroju Fondu ve výši 20 000,00 tis.
Kc, z tohojako bežné výdaje cástka 15200,00 tis. Kc a jako investicnívýdaje cástka 4 800,00 tis.
Kc. Z bežných výdaju ve výši 15200,00 tis. Kc bylo rozpoctováno 1400,00 tis. Kc na cinnost
Fondu a Rady Fondu, 4300,00 tis. Kc bylo rozpoctováno na udržování a správu nemovitostí
a 9 500,00 tis. Kc jako neinvesticnípodpory na ruzné kulturní projekty. Investicní výdaje ve výši
4 800,00 tis. Kc byly plánoványna rekonstrukcidomu U Hybernu a U Cerné Matky Boží ve výši
4 300,00 tis. Kc a jako investicní podpora ruzným žadatelum byla plánována cástka 500,00 tis.
Kc. Rozpocet byl konstruovánjako nevyrovnaný, výdaje byly rozpoctovány vyšší než príjmy,
protože Fond plánoval rozdelit cástku 10000,00 tis. Kc z dríve prijatého daru na podpory
žadatelum. Skutecné celkové výdaje cinily 28 181,96tis. Kc, z toho bežné výdaje 23 913,03 tis.
Kc a kapitálové výdaje 4 268,93 tis. Kc. Prekrocenírozpoctovanýchvýdaju o 40 % je ovlivneno
predevším uskutecnenými výdaji na opravy a správu Národního domu na Vinohradech, které
puvodne nebyly rozpoctovány.

Z hlediska poslání Fondu velmi významnou cást výdaju v roce 2005 cinily poskytnuté
podpory na ruzné kulturní projekty v souladu se zákonem 239/1992 Sb. celkem v cástce
8 880,00 tis. Kc, vyplacené v neinvesticní podobe, které predstavují 32 % celkových výdaju
Fondu v roce 2005. V 2. uzáverce žádostí bylo prislíbeno vyplacení podpor celkem ve výši
10 000,00 tis. Kc, z toho závazkyve výši 410,00 tis. Kc byly zrušeny z duvoduna strane žadatele
a podpory ve výši 710,00 tis. Kc zbývají k vyplacení v príštím období, po splnení smluvne
daných podmínek. Clenení žadatelupodle právních forem (fyzickéosoby, právnické osoby,obce,
neziskové organizace, obcanská sdružení, apod.) a paragrafu rozpoctové skladby (divadelní
cinnost, hudební cinnost, vydavatelská cinnost, zachování a obnova kulturních památek apod.),
stejne jako charakter podpory (investicní ci neinvesticní),bylo v dobe sestavení rozpoctu pouze
orientacní, protože nebylo predem možno odhadnoutjejich podíl na celkové cástce vyplacených
podpor.

U vyplacených podpor byly cástky vyplaceny na podporu následujících oblastí kultury
(v clenení dle paragrafu rozpoctovéskladbyVPV):

- 3311 divadelní cinnost
- 3312 hudební cinnost
-3314 cinnosti knihovnické
- 3315 cinnosti muzeí a galerií
- 3316 vydavatelská cinnost
-3317 výstavní cinnost v kulture
-3319 ostatní záležitosti kultury
- 3322 zachovánía obnova kulturníchpamátek
- 3326porízení, zachovánía obnova hodnot místního

kulturního,národníhoa historickéhopovedomí 150,00tis. Kc
celkem vyplacenépodpory 8 880,00 tis. Kc
Mimo paragrafu 3319, který zahrnuje mimo vyplacené podpory i výdaje na provoz Fondu
a Rady Fondu, jsou všechny ostatní paragrafy VPV tvoreny výlucne vyplacenými
podporami.

2 325,00 tis. Kc
800,00 tis. Kc
430,00 tis. Kc

50,00 tis. Kc
1 255,00 tis. Kc
1 165,00 tis. Kc

800,00 tis. Kc
1 905,00 tis. Kc
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Vjiném clenení - podle charakteru príjemcu neinvesticní dotace, byly podpory v roce
2005 vyplaceny následovne(clenení dle položky rozp. skladby VPV):

5212 nefinancnípodnikatelskésubjekty-fyzickéosoby
5213 nefinancnípodnikatelskésubjekty-právnickéosoby
5221 obecne prospešnéspolecnosti
5222 obcanská sdružení
5223 církve a náboženskéspolecnosti
5229 neziskovéapod. organizace
5321 obce
5339 ostatní príspevkovéorganizace
5493 fyzickéosoby nepodnikající

celkempodpory

840,00 tis. Kc
790,00 tis. Kc
250,00 tis. Kc

3 880,00 tis. Kc
500,00 tis. Kc
230,00 tis. Kc

1 080,00 tis. Kc
820,00 tis. Kc
490,00 tis. Kc

8 880,00 tis. Kc

Objemove nejvetší cást výdaju Fondu však byla vynaložena na cinnosti spojené
s údržbou,správou a provozováním3 nemovitostíFondu.Výdaje na opravy a udržování (položka
5171 rozp. skladby VPV) cinily 7072,19 tis. Kc, z toho na Národní dum na Vinohradech bylo
uhrazeno 6 672,19 tis. Kc (doúctováníroku 2004 a bežný rok 2005) a za dum U CMB 400,00 tis.
Kc. Výdaje na elektrickou energii, plyn a vodu v objektu U CMB cinily 683,56 tis. Kc
(podseskupení položek rozp. skladby 515 VPV). Výdaje na nákup ostatních služeb (cást položky
5169 rozp. skladby VPV), které se týkaly nemovitosti U CMB a Národního domu na
Vinohradech cinily 4095,88 tis. Kc a zahrnují odmenu Národní galerii za provozování expozic
a správu objektu, plus náklady na odvoz odpadku v témže objektu, a dále nákup služeb
potrebných pri správe Národního domu. Celkem výdaje spojené s údržbou, opravami a správou
všech nemovitostíFondu cinily 11851,63tis. Kc, což ciní 42 % celkovýchvýdaju Fondu.

K výše uvedenému odstavci se neprímo vztahují výdaje na položce 5311 VPV transfery
do státního rozpoctu ve výši 1424,05 tis. Kc, která se skládá z cástky 399,35 tis. Kc, což je
odvod príjmu z pronájmu za dum U CMB a U Hybernu za rok 2004 (po odectu souvisejících
nákladu) a z cástky 1024,70 tis. Kc, cožje prevod nájemného za rok 2004 kapitole Ministerstvo
kultury, kterou nájemce Národního domu na Vinohradech omylem uhradil Fondu a nikoliv
Ministerstvu. Odvod príjmu z pronájmu za rok 2004 puvodne nebyl rozpoctován, nebot Fond
predpokládal, že výdaje na správu domu U CMB a U Hybernu budou zhruba ve stejné úrovni,
jako príjmy u nich dosažené. Vzhledem k uzavrení smlouvy o pronájmu celní plochy domu
U Hybernu pro reklamní úcely od ledna 2004 došlo k zvýšení skutecne uhrazených príjmu
z pronájmu a z toho duvodu byl vykázán u tohoto objektuprebytekpríjmu ve výši 399,35 tis. Kc.

Krome toho byla Fondem vynaložena cástka 4 268,93 tis. Kc jako investicní výdaje
související s rekonstrukcemi objektu U Cerné Matky Boží a domu U Hybernu, což je dalších
15% celkových výdaju Fondu.Z toho cástka 1269,93 tis. Kc byla vynaloženana úhradu nákladu
pri znovuobnovení kavárny v dome U Cerné Matky Boží formou postupného zápoctu proti
nájemnému a cástka 3 000 tis. Kc byla zapoctenaproti nájemnémujako úhrada 1. cásti nákladu,
dríve vynaloženýchnájemcempri rekonstrukcidomu U Hybernu.
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Zbylá cást všech výdaju Fondu je výdaji na cinnost Fondu a Rady Fondu. Jedná se
o služby penežních ústavu, konzultacní, poradenskéa právní služby, služby zpracování dat,
cestovné a obcerstvení (položky 5163, 5166, 5168, 5173, 5175 rozp. skladby), které cinily
I 200,74 tis. Kc. K tomu je nutno pripocíst náklady na provoz Fondu z položky 5169 rozp.
skladby nákup ostatníchslužebvýdaje za služby ochrannýchorganizacípri zpracováváníagendy
"odúmrtí", inzerci pri vyhlášení 3. uzáverky žádostí,aktualizaci softwarového vybavení celkem
ve výši 213,44 tis. Kc (zbylá cást této položky je tvorena výdaji spojenými s provozem
a opravami nemovitostí). Uhrazené dane z nemovitosti na rok 2005 a z príjmu za rok 2004
a zálohy na rok 2005 ve výši 343,17 tis. Kc jsou vedeny na položce 5362 rozp. skladby VPV.
V tomto odstavci vyjmenované výdaje celkem v cástce I 757,35 tis. Kc jsou tedy výdaji
na samotnýprovoz Fondua cinnost Rady Fondu.

Dlouhodobýhmotnýa nehmotnýmaietek Fondu

Celková hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, kterým je Fond
príslušný hospodarit, ciní 112814,49 tis. Kc. Fond nedisponuje dlouhodobým financním
majetkem (akcie, podíly apod.). Hodnota dlouhodobého hmotného majetku Fondu ciní
112808,83 tis. Kc a je tvorena 3 nemovitostmi v príslušnosti hospodarení Fondu, hodnota
dlouhodobého nehmotného majetku ciní 5,66 tis. Kc a je tvorena používaným softwarovým
programemúcetnictvíJASU, na kterém je zpracováváno úcetnictví Fondu.

Fond je z drívejších období príslušný hospodarit nemovitostmi U Cerné Matky Boží
vc.pozemku(U CMB)a U Hybernuvc.pozemku,hodnotaobou stavebcinila na pocátkuobdobí
12387,05 tis. Kc a hodnota obou pozemkucinila 5344,80 tis. Kc. V roce 2005 se hodnota tohoto
hmotného majetku zvýšila o technické zhodnocení budovy U CMB ve výši 3 969,24 tis. Kc
po provedené rekonstrukci kubistické kavárny, pritom závazek Fondu k úhrade nákladu
na nájemcem provedenou rekonstrukci se již od roku 2005 postupne zapocítává proti pohledávce
Fondu na úhradu nájemnéhoza predmetné prostory.

Celý objekt U CMB je sveren na základe smlouvy do správy Národní galerie v Praze,
která ve 2. až 5. patre objektu vybudovala a provozuje pro Fond expozici ceského kubismu
vcetne promenných doprovodných výstav. Zahájení expozice probehlo na konci listopadu 2003,
príjmy ze vstupného jsou príjmem Fondu.Cást objektu v prízemí a suterénuje pronajata
za komercní nájemné sdružení podnikateluVD Konsorcium(nyníNeoluxor s.r.o.) k provozování
knihkupectví, další cást prostor v prízemí je pronajata firme Statistrade s.r.o. za úcelem prodeje
kubistických aj. umeleckých predmetu. Prostory v 1. patre objektu zrekonstruovala spolecnost
babas.r.o. na kubistickou kavárnu, která byla otevrena na pocátku dubna 2005. Krome toho je
od listopadu 2005 pro objektuzavrenasmlouvao umístení zarízení se spolecnostíCentroNet
s.r.o., která má v objektu umístené telekomunikacnízarízení a za toto Fondu hradí symbolický
poplatek a spotrebovanou elektrickou energii.
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Dum U Hybernu je pronajat spolecnosti Hybernia a. s., která zajištuje rekonstrukci
na muzikálové divadlo, pricemž dle nájemní smlouvy má Fond uhradit hodnotu provedené
rekonstrukce a Hybernia splácet nájem formou vzájemného zápoctu pohledávek a závazku.
V druhé polovine roku 2005 se práce na rekonstrukcivýrazne zintenzivnily. Podle dodatku C.2
smlouvy z roku 2005 se termín dokoncení rekonstrukce posunul na zárí 2006 a se zápoctem
nájemnéhoa závazku u dríve provedenéa odsouhlasenéetapy rekonstrukceve výši 38 000,00 tis.
Kc se zapocalo již ve 4. ctvrtletí 2005. Hodnota dosud provedené a odsouhlasené cásti
rekonstrukce domu U Hybernu ciní 38 000,00 tis. Kc (nedokoncený dlouhodobý majetek),
hodnota další cásti již provedené rekonstrukce prozatím nebyla s nájemcem odsouhlasena,
celková hodnota rekonstrukce byla puvodním projektem uvažována ve výši cca 200 mil. Kc
a v prubehu roku 2006 by melo dojít k dalším jednáním o ocenení hodnoty rekonstrukce
dle upravenéhoprojektu arch. Klanga.

V roce 2004 Fond nabyl bezúplatnepríslušnost hospodareník nemovitostiNárodní dum -
kulturní dum železnicáru na Vinohradech vc. pozemku od Ministerstva kultury na základe
smlouvy o predání majetku státu. Porizovací cena této nemovitostije 51 014,14 tis. Kc (budova
46 657,04 tis. Kc, pozemek 4 357,10tis. Kc). Fondje vázán uzavrenounájemní smlouvou z roku
1991vc. znení dodatku 1-15,kdy nájemnéje od roku 2005 stanoveno cástkou II 942,41 tis. Kc,
z cehož minimálne polovina je poukázána formou financního plnení a maximálne polovina je
ve forme vecného plnení, použitého na úhradu nákladuna opravy a udržováníobjektu nájemcem.
Poprvé Fond obdržel financnía vecné plnení za tento objekt za listopad a prosinec 2004, pricemž
príjem z vecného plnení 2004 byl zaúctovánz duvodu složitosticelého vyporádání až na pocátku
roku 2005.

Pohledávky Fondu

K 31. 12. 2005 Fond vykazuje pohledávky v celkové výši 4956,15 tis. Kc. Nejvetší cást
z nich ciní pohledávka na úhradu výnosu loterie EuroLOTTO,a. s. z vyúctování provozovaných
loterií v roce 2001 ve výši 3 283,16 tis. Kc, která je predmetem soudního vymáhání - konkursu.
Tato pohledávkaje vedena spolu s pohledávkamiz bežné cinnosti ve výši 641,38 tis. Kc na úctu
378 Jiné pohledávky.Z techto pohledávekje ješte predmetem soudního vymáhání cástka 391 tis.
Kc, za zcizený majetek pri provozování loterie Ceská Lotynka, ostatní pohledávky jsou
pohledávkyz bežnéhoprovozuFondu, které budou postupnevyporádány.

Krome toho eviduje Fond pohledávky k vyúctování poskytnutých záloh dodavatelum
energií a služeb ve výši 110,63 tis. Kc na úctu 314 Poskytnuté provozní zálohy, které budou
zúctovány v následujícím kalendárním období a na úctu 316 Ostatní pohledávky ve výši
824,38 tis. Kc, což je až na pocátku roku 2006 uhrazená pohledávka za nájemcem Národního
domu za nevycerpanou cást vecného plnení nájemného objektu za rok 2005. Na úctu 341 Dan
z príjmu pak eviduje Fond uhrazenouzálohu na dan z príjmu za rok 2005 ve výši 96,60 tis. Kc,
která bude vyporádána s financnímúradempo podání priznáník dani z príjmu v roce 2006.

Objem ani struktura pohledávek Fondu se za úcetní období roku 2005 výrazneji
nezmenily.
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Závazky Fondu

Ke konci roku 2005 Fond vykazuje závazky v celkové výši 40340,22 tis. Kc. Veškeré
závazky Fondu jsou závazky z bežné cinnosti, které budou postupne vyporádány. Fond nemá
žádné vlastní zamestnance a proto nemá žádné závazky pojistného na sociální zabezpecení
a príspevky na státní politiku zamestnanosti, ani zdravotní pojištení. Vuci místne príslušnému
financnímuúradu nemá Fond rovneževidoványdanové nedoplatky.Objem ani struktura závazku
Fonduse za úcetní období roku 2005 výraznejinezmenily.

Nejvyšší podíl na celkových závazcíchmá závazek nyní ve výši 35 000,00 tis. Kc vedený
na úctu 379 Jiné závazky vuci spolecnosti Hybernia a. s. na úhradu nákladu za provedení
rekonstrukce domu U Hybernu, který se zacal ve 4. ctvrtletí splácet vzájemným zápoctem
s pohledávkou na nájemné a jeho puvodní výše 38 000,00 tis. Kc se bude rocne snižovat
o 12000,00 tis. Kc. Dále jsou na úctu 379 Jiné závazky vedeny závazky k vyplacení
prislíbených dotací z 2. uzáverkyžádostí ve výši 710,00 tis. Kc, závazek Fondu k úhrade nákladu
rekonstrukce kavárny v objektu CMB ve zbývající výši 2 700,31 tis. Kc a preplatek nájemného
za dum u CMB ve výši 50 Kc.

Ostatní závazky jsou tvoreny závazkem vuci státnímu rozpoctu za rok 2005 a 2006
ve výši 313,43 tis. Kc na odvod nájemného z objektu U CMB a U Hybernu, vedenými na úctu
347 (z toho cástka 50 Kc je predplacenýmnájemným na rok 2006 a bude podléhat zúctování se
státním rozpocetem až v roce 2007), závazky vuci dodavatelum ve výši 1065,43 tis. Kc,
vedenými na úctu 321 Dodavatelé,a prijatými zálohami od nájemcu ve výši 551,00 tis. Kc, které
jsou vedeny na úctu 324 Prijaté zálohy. Veškeré tyto závazky budou vyporádányv prubehu roku
2006 event. v dalších obdobích v souladu se smlouvami a pokyny pro vyporádání se státním
rozpoctem.

Mimoúcetne je evidován závazek vuci státnímu rozpoctu ke splacení dríve poskytnuté
dotace ze státního rozpoctu na úhradu pohledávek spojených s likvidací loterie Ceská Lotynka,
jej íž zustatek ke dni 31. 12.2005 ciní 201 597,71tis. Kc.

Financní prostredky

Fond má zrízen bežný úcet u CNB Praha. Pocátecní stav prostredku na tomto úctu
k 1. 1.2005 cinil 32745,95 tis. Kc a konecný zustatek k 31. 12.2005 cinil 29712,69 tis. Kc,
vkladje úrocen bežnouúrokovou sazbou, kteráv prubehucelého roku 2005 cinila 0,5 % p.a.

Zvláštní úcet, zrízený u CNB v srpnu 2002 ve prospech verejné sbírky na záchranu
památek a muzejních predmetu po povodních byl zrušen již v prubehu roku 2004.

Fond nemá žádnéjiné vklady u bank a nevykazujeúverovézatížení.
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ORGANIZACE: 45806985

Pri J c. 1 k vyhlášce c. 50512002Sb.
s úcinností pro organizacní složky
státu, státní fondy, územní
samosprávné celky apríspevkové
organizace

ROZVAHA (BILANCE) Název nadrízeného orgánu

(v tis. Kc na dve desetinná místa)

Sestavená k 31.12.2005
Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky:

Státnlfondkultury CR

ICO
Maltézské,nám.471/1
118 01 Praha 1

ST ATNI FOND
45806985

AKTIVA

P I Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005
Název položky Úcet Cí~l~

1 2
~ -

Stálá aktiva soucet položek 9+15+26+33+41 01 108845,26 112814.49

1. Dlouhodobý nehmotný ,majetek

- Nehmotná výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 0,00 0,00
- Software (013) 03 0,00 0,00
-Ocenitelnápráva (014)04 0,00 0,00
-Drobnýdlouhodobýnehmotnýmajetek (018) 05 5,66 5,66
- Ostatnidlouhodobýnehmotnýmajetek (019) 06 0,00 0,00
-Nedokoncenýdlouhodobýnehmotnýmajetek (OU) 07 0,00 0,00

-Poskytnutá zálohyna dlouhodobýnehmotnýmajetek (051) 08 0,00 0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek,celkem soucet položek 2 až 8 09 5,66 5,66

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

- Oprávky k nehmotným výsledkumvýzkumua vývoje (072) 10 0,00 0,00
- Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00
- Oprávky k ocenitelnýmprávum (074) 12 0,00 0,00
- Oprávky k drobnémudlouhodobémunehmotnémumajetku (078) 13 0,00 0,00
-Oprávky k ostatnimudlouhodobémunehmotnémumajetku (079) 14 0,00 0,00
Oprávky k dlouhodobémunehmotnémumajetekucelkemsoucetpoložek10 až 14 15 0,00 0,00

3. Dlouhodobý hmotný majetek

- Pozemky (031) 16 9701,90 9701,90
- Umeleckádila a predmety (032) 17, 0,00 0,00

- Stavby (021) 18 59 044,09 63 013,32
- Samostatnámovitéveci a souborymovitýchveci (022) 19 1328,37 1 328,37
- pestitelakécelkytrvalýchporostu (025) 20 0,00 0,00

- základui stádo a tažná zvirata (026) 21 0,00 0,00

- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 765,24 765,24

- Ostatni dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 0,00 0,00

- Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 38000,00 38000,00
- Poskytnutézálohyna dlouhodobýhmotnýmajetek (052) 25 0,00 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem soucet položek 16 až 25 26 108839,60 112808,83

4. Oprávkyk dlouhodobému hmotnému majetku

- Oprávkyke stavbám (081) 27, 0,00 0,00
-, Oprávky k samostatným movitým vecem a souborummovitýchveci (082) 28 0,00 0,00
- Oprávky k pestitelskýmcelkumtrvalýchporostu (085) 29 0,00 0,00
- Oprávky k "ákladnimu stádu a tažnp'> "viratum (086) 30 0,00 0,00

- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00

- Oprávky k ostatnimu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00

Oprávky k dl!>uhodobému hmotnému majetku celkem soucet polož-k 27 až 32 33. 0,00 0,00
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Název položky
I

PoJ.

Úcet císlo

5.1 Dlouhodobý financni majetek

- .Majetkovéúcasti v osobách s rozhodujicim vlivem

- Majetkové úcasti v osobách s podstatným vlivem

- Dlužné cenné papiry držené do splatnosti

- Pujcky osobám Ve skupine

- Ostatni dlouhodobé pujcky

- Ostatni dlouhodobý financni majetek

- Porizovaný dlouhodobý financni majetk

Dlouhodobý financni majeték celkem soucet položek 34 až 40

B.

I

Obežná aktiva

1. Zásoby

- Materiál na sklade

- Porizeni materiálu a Materiál na ceste

_I . N"d.o]c-o:n::..ni výrob~- Polotovary vlastni výroby

- VJ(robk){

- Zvirata

- Zboži na sklade

- Porizeni zboži a Zboži na ceste

Zásoby celkem soucet položek 43 až 50

2 . I Pohledávky

- Odberatelé

- Smenky k inkasu

- Pohledávky za eskontova.nécenné papiry

- Poskytnuté provozni zálohy

- POhledávky Za rozpoctové prijmy

- Ostatni pohledávky

Soucet položek 52 až 57

.- Pohledávky za úcastniky sdruženi

- Sociálni zabezpeceni a zdravotni pojišteni
- Dan z príjmu

- O.tatni primé dani

- Dan z pridané hodnoty

- Ostatni dane a poplatky

- Pohledávky z pevných terminových operaci a opci
Soucet položek 61 až 64

- Nároky na dotace a o.tatni zúctováni se státnim rozpoctem (346)

- Nároky na dotace a ostat.zúctováni s rozpoctem územ.s&mOspr.celku(348)
Soucet položek 67 a 68

- Pohledávky za zamestnanci

- Pohledávky z vydaných dluhopisu

- Jiné pOhledávky

- Opravná položka k pohledávkám

Soucet položek 70 až 73

Pohledávky celkem soucet položek 58+59+60+65+66+69+74

3.1 Finnacni majetek

- Pokladna

- Penize na ceste
(261)

1

76
(+/- 262) 77

(263) 78

79
(241) 80

(243) 81
(245)82

83

- Ceniny

Soucet položek 76 až 78

- Bežný úcet

- Bežný úcet fondu kulturnich a sociálnich potreb
- Ostatni bežné úcty

Soucet položek 80 až 82

105

(061) 34

(062) 35
(063) 36
(066) 37
(067) 38

(069) 39
(043) 40

41

(311)

(312)

(313)

(314)

(315)

(316)

52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

(358)

(336)

(341)

(342)

(343)

(345)

(373)

(335)

(375)

(378)

(391)

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005

1 2

soucet položek 51+75+89+119+124 42

(112)43
(111 nebo 119) 44

(121) 45

(122) 46

(123) 47

(124) 48

(132) 49

(131 nebo 139) 50
51

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

36 838,56 34 668,85

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 O,CO

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

84,46 11Q,63
0,00 0,00
0,00 824,38

84,46 935,01
0,00 0,00
0,00 00,00
0,00 96,60
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 96,60
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4008,15 3 924,54
0,00 0,00

4008,15 3 924,54
4092,61 4956,15

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00



Název položky

- Majetkové cenné papiry k obchodováni

- Dlužná cenná papiry k obchodováni

- Ostatni cenné papiry

- Porizeni krátkodobého ~inancniho majetku

Soucet položek 84 až 87

Financni majetek celkem soucet položek 79+83+88

4.1 Úcty rozpoctového hospodareni a dalši úcty majici vztah k

hospodareni a úcty ~orozpoctových prostredku

- Základni bežný úcet

- Vkladový výdajový úcet

- P~ijmový úcet

- Bežné úcty penežnich fondu

- Bežné úcty státnich fondu

- ~~~né ú~ty fin1ncnich f~Ddu

Soucet položek 90 až 95

- Poskytnuté dotace or'1anizacnimsložkám státu

- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu

- Poskytnutá prispevky a dotace príspevkovým orqanizacim

- Poskytnuté dotace ostatnim subjektum

- Poskytnuté príspevky a dotace prispevkovým organizacim

- Poskytnuté dotace ostatnim subjektUm

Soucet položek 97 až 102

- Poskytnuté návratné financni výpomoci mezi rozpocty

- Poskytnuté prechodná výpomoci prispevkovým organizacim

rozpoct.

(231)

(232)

(235)

(236)

(224)

(225)

(2~2)

(212)

(203)

(204)

(213)

(214)

- Poskytnuté prechodná výpomoci podnikateJ.ským subjektUm

- Poskytnuté prechodná výpomoci ostatním organizacím

- Poskytnutá prechodné výpomoci fyzickým osobám

Soucetpoloiek104 až 108

- Limityvýdaju

- Zúctováni výdaju územnich samosprávných celku

- Materiálni náklady

- Služby a náklady nevýrobni povahy

- Cestovné a ostatni výplaty fyzickým osobám

- Mzdové a ostatni osobni náklady

- Dávkysociálníhozabezpeceni

- Manka a ikody

Soucet položek 112 až 117

Prostredky rozpoct.hosp~dareni celkem soucet pol. 96+103+109+110+111+118

5.1 Prechodné úcty aktivni

- Náklady prištich obdobi

- Prijmy prištich obdobi

- ~urzové rozdily aktivni

- Dohadná úcty aktivni

Prechodné úcty aktivní celkem soucet položek 120 až 123

AKTIv]\' CELREM soucet položek 01+42

106

- -- - --- - - -- --- --

(271)

(273)

(274)

(275)

(277)

90

91"

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

(221)

(218)

(410)

(420)

(430)

(440)

(450)

(460)

(381)

(385)

(38"6)

(388)

0,00
X
X

0,00
32745,95

0,00
32745,95

X
X
X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X

0,00
32745,95

0,00
0,00
0,00
0,00

29712,70
0,00

29712,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29712,70

120
121
122
123
124
125

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

145683,82

o,qo
0,00
0,00
0,00
0,00

147 483,34

- - ----
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Stav k 01.01. I Stav k 31.12.2005

Ucet císlo"
1 I 2

(251) 84 0,00 0,00

(253) 85 0,00 0,00

(256) 86 0,00 0,00

(259) 87 0,00 0,00
88 0,00 0,00

89 0,00 0,00



";)ASIVA

Název položky -
Pol.

Úcet Icíslo

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005

3 4

104221,45 107143,13C.
I

Vlastní zdroje kry~ stálých a obež. aktiv celk. 130+131+138+141+151+1581126

1. Majetkové :fondy

- Fond dlouhodobého majetku

- Fond obežných aktiv

- Fond hospodárské cinnosti

- Ocenovací rozdíly z precen~ní majetku a závazku

Majetkové :fondy celkem soucet položek 127 až 129

2.1Financnía penežnífondy- Fond odmen

- Fond kulturních a sociálních potreb

- Fond :z:ezervní

- Fond :z:eprodukcemajetku

- Penežní fondy

- Jiné finAncní fondy

Financnia penežní fondy celkem soucet položek 132 až 137

77 599,71
0,00
0,00
0,00

77 599,71

74814,49
0,00
0,00
0,00

74814,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zvláštní :fondyorganizacnich složek státu

- Státní :fondy (921) 139

- Ostatnízvláštnífondy (922)140
- FondyEv:z:opskéunie (924)203

Zvláštní fondy organizacních složek státu celkem soucet pol 139,140 a 203 141

4.1 Zdroje krytí prostredku rozpoctového hospodarení

- Financováni výdaju organizacních složek státu

- Financování výdaju územních samosp:z:ávnýchcelku

- Bankovní úcty k limitum o:z:ganbaaních složek státu

- Vyúctování rozpoct. príjmu z bežné cinnosti org.složek státu

- Vyúctováni :z:ozpoct.príjmu z bežné cinnosti územ.s&mospr.celku

~ Vyúctovánírozpoct.príjmuz financníhomajetkuOSS

- Vyúctováni rozpoct. príjmu z financního majetku ÚSC

- Zúctování prijmu územních samosprávných celku

- Prijaté návratné finnacni výpomoci mezi :z:ozpocty

Zd:z:oj.krytí prostredku rozpoc. hospodareni celkem soucet pol.

26621,74
0,00
0,00

26621,74

32 328,64
0,00
0,00

32 328,64

x
X
X
X
X
X
X
X

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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(901) 127

(902) 128

(903) 129

(+/-909) 130

131

(911) 132

(912) 133

(914) 134

(916) 135

(917) 136

(918) 137

138

(201) 142

(211) 143

(223) 144

(205) 145

(215) 146

(206) 147

(216) 148

(217) 149

(272) 150

142 až 150 151

5. I Výsledekhospodarení

a) z hospodárské cinnosti územních samosprávných celku
l- I a cinnosti prispevkových organizaci

- Výsledek hospodarení bežného úcetního období (+/- 963) 152 X 0,00
- N.:z:ozdelený zisk, neuh:z:azená ztráta minulých let (+/- 932) 153 0,00 0,00

- Výsledek hospodarení ve schvalovacim rízení (+/- 931) 154 0,00 0,00
b) Prevod zúctováni príjmu a výdaju zminulých let (+/- 933) 155 0,00 0,00
c) Saldo výdaju a nákladu (+/- 9641 156 0,00 0,00
d) Saldo prijmu a výnosu (+/- 965) 157 0,00 0,00
Soucet položek 152 až 157 158 0,00 0,00

D.
Cizí zd:z:oje soucetpoložek160+166+189+196+201159 41 462,36 40340,22

1. Reze:z:vy

- Reze:z:vy zákonné (941)-\160 I 0,001 0,00
2.\ Dlouhodobé závazky

- Vydané dluhopiSy (953)161 0,00 0,00_
- Závazkyz pronájmu (954) 162 0,00 0,00
- Dlouhodobé prijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00
- Dlouhodobé sminky k úhrade (958) 164 0,00 0,00
- Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00

Dlouhodobézávazkycelkemsoucetpoložek161 až 165 166 0,00 0,00



Název položky

3. I ~átkodobé závazky

- Dodavatelé

- Smenky k úhrade

- Prijatá zálohy

- ostatní závazky

- Závazky z pevných termínových operací a opci

Soucet položek 167 až 171

- Závazky Z upsaných nesplacených cenných papiru

- Závazky k úcastníkum sdružení

Soucet položek 173 a 174

- Zamestnanci

- Ostatní zÁvazky vuci zamestnancum

Soucet položek 176 a 177

- Závazky ze sociálniho zabezpecení a zdravotního pojištení

a podílu

- Dan Z piij',u

- Ostatní primá dani

Pol.
Úcet Icíslo

(321)

(322)

(324)

(325)

(373)

(367)

(368)

- Dan z pridané hodnoty

- Ostatní dane a poplatky

Soucet položek 180 až 183

- Vyporádání preplatku dotaci a ostatnich závazku se st. rozpoctem (347)

- Vyporádání preplatku dotací a ostatních závazku s rozpoctem

územnich samosprÁvných celku

Soucet položek 185 a 186

- Jiné závazky

~átkodobá závazky celkem soucet položek 172+175+178+179+184+187+188

4.1 Bankovní úvery a pujcky

- Dlouhodobá bankovní úvery

. - ~átkodobá bankovní úvery

- Eskontované krátkodobé dluhopisy (smenky)

- VYdaná krátkodobá dluhopisy

- Ostatní krátkodobé závazky (financní výpomoci)

Soucet položek 193 a 194

Bankovní úvery a pujcky celkem soucet položek 190+191+192+195

5.1 Prechodné úcty pasivní

- Výdaje priiUch období

- výnosy príiUch období

- Xurzové rozdílypasivní

- Dohadné úcty pasivní

Prechodné Úcty pasivní celkem soucet položek 197

PASIVA CELKEM

Stav k 01.01. Stav k 31.12.2005

3 4

(331)
(333)

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

(336)

(341)

(342)

(343)

(345)

(349) 186

187

188

189

(379)

(951)

(281)

(282)

(283)

(289)

190

191

192

193

194

195

196

(383) 197

(384) 198

(3S7) 199

(389) 200

až 200 201

soucet položek 126+159 202

Podpis osoby odpovedné
za sestavení:

.j . HAWt.I ~Q::.

{UVvu./ Telefon:2.tfb'l{b"Cf.3

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovedné
osoby:

Státní fondkultury
Ceské republiky

Msllézskén'mesti 1 @
11801Praha1.MaláStrana
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970,81 1 065,43
0,00 0,00

330,00 551,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1 300,81 1 616,43
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

.0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1136,85 313,43

0,00 0,00
1136,85 313,43

39024,70 38410,36
41 462,36 40340,22

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

145 683,81 147483,35



PR(LOHAORGANIZACE:45806985

Pri I c. 3 k vyhlášce c. 505/2002 Sb. (v tis. Kc na dve desetinná mista)
s úcinnosti pro organiza~ní složky
státu, státní fondy, územní " Sestavený k 31.12.2005
samosprávné celky a príspevkové

~rganizace \ ICOCást 2 (§ 24odst. 3 vyhlášky c. 505/2002Sb.) "

45806985

Název položky

Dob"," celk_ "adlouhod. majet;ak ..e státniho J:o"poc~

.. toho: aystámov. dotace ..a dlouhodobý majetak

s toho "a: vý..k a vývoj

vsc!iJ.4vini pJ:acoVlÚ.ku
!.ft~QnI&ti1al

(z AU k úctu 346)

indlv1duá1.1Ú. dobce na j...nov1tá akce

p.' ;a1:8 pz:o.uadky za zahJ: ci na dlouhodobý majetak.

I- a1:8 dotace celkem "a dlouhodobý majetak. z J:OZP." trse
P:1ja1:8 pfispivky a dobce "a pJ:Ovoz ..e .t. J:ozpoc~

z toho: p:1jat8 p:ispivky na pJ:OVOz od ..:1..ovat.le
.. toho ...: vý..kum.a vývoj

vzc!iJ.áváIU. . pz:acovniku

1ftfol:lll&tiku

p:1ja1:8 dotac. Q& "e1l>ve.ti.c"i "ákl~ .ouvis.jici

. f1l>.pJ:O'l. evid. v tSPROrnt od z:1..ovat.le (z AU k úctu Ul)

pUjat. pz:o.uedky na výzkum a vývoj od po.kytovatelu j1ftých
"ež od ..i:1z:ovatal. (s AU k úctu Ul)

PUjau, pz:o.uadky na vý..kum a vývoj .. z:ozpoctu úse (z AU k úctu Ul)

PUj .pz:osu."a vý'%kum a vývoj od pHj uc81.podpo"Y (z Atr k úctu 691)

p:ijat. pz:o.u.dky Q& pz:OVO.. ... ..ahJ: ci. (x II.tr k uctu Ul)
P:1jaté p:1sp. a "dotace celkem ... "pz:ovo.. z z:ozpOctu trse (z AU k úctu 6111)

P:1jat8 pi;;.spevky a dobce "a pJ:ovo'% z z:o'%pOctu .t. fo"du (z AU k úctu 6111)
P:1jat8 dobca celk_ na dlouhodobý majetak z z:ozpOctu .t.fondu

Poskyt. nÁV1:atn. f1l>. výpomoci 1- zo..pocty-uajsk8mu uadu (úc.t 2'11)

Poskyt. ,,4=ata.. Uno výpomoci ...d z:ozpocty-obcJ. (úcet: 2'11.)
Pi:1jat8 ,,&=al:l>. fi... výpo~C1 ...si z:ospOcty-s. 8t. J:ozpoctu (úc.t 2'12)
PUjat8 "&V1:al:l>. f1l>. výpomoc.1 ...:r:i z:ozpocty-od kJ:áj .úi:..m (úcet 2'12)
p;;1jat.. "&VJ:atn. fi... výpomoci ...zi z:ozpOcty-od obce (úcet 2'12)

"ij&ti n&VJ:atl>. fi". VÝPOlllOci....s1 zospOcty-od 8t. fo..du (úcet 2'12)
..:1ja1:8 náVJ:&tI>. fi.,. výpolllOci ...si zo:r:pocty-od ost.vei:.z:ozp. (úcet 2'12)
Poskyt.p:echodDé výpomoc1 pi:isp.oJ:'l.-o:qanizacn1 .1oikou .tátu (úcet 2'13)
Poskytnut. p:achodné výpoIIIOci pc1sp.oz'l.-kJ:aj.kjm. u&dem (úcet 2'13)

Poskytnuté phchodn. výpolllOc.1 pU.p,ozq.-obci (úcet 2'13)

ltJ:átlcodobi bankov.,.. úvi"Y tuz ká (úcet 2al)
ltJ:ó.tIcodobi banko"".. úvi"Y uhJ:an1c.,i (úcet 2al)

Vrdané kJ:ó.tIcodobé dluhopisy v tusemsku (úc.t 283)
VYdaná kz:4t:kodobi dluhopiay v ..ioIu:an1ci (úc.t 283)

O.btn.l. kJ:átkodob. :r:4vuky (:i cni. VÝPOlllOc.1)tusemské (úc.t 2811)
Ostetni kJ:ó.tIcodobé :r:ó.vasky (f1l>anc.,i výpomoci) ..ahz:...icni (úcet 2811)

Smenky k u!u:adi tusemské (úcet 322)
5mbky k uhndi sahJ:aniCIÚ. (úC8t 322)

Dlouhodob. bankovni úvi"Y tusemské (úcet !lSl)

Dlouhodob. bankovni úviz:y xahJ:anicni. (úcet !lSl)

VYd...é dluhopisy tuze...ké (úcet 1153)
Vydané dluhopisy uhz:anicni (úcet 11531

Dlouhodobé smi.,ky k úhz:sdi tus ké (úcet 1158)
Dlouhodob. sminky k úhz:sdi sshaJ:nicni (6cet 11581

Ostatni dlouhodobé z&Va:r:lty tu:r: k. (6cet 115')
Oststai dlouhodobé s&v&:r:ky :r:ahJ:s.,icni (úcet 11511)

~akoup..,i dluhopisy a smenky k inkasu c.lkem (zII.Úúctu 063,253a 312)
:r: toho: kJ:ó.tIcodob. dluhopisy a -enJcy úse (x úctú 253 & 312)

komunálni dluhopisy úse (s úctu 063)
ost,dluhopisya sminkyv.c.jnýchz:o:r:p. (s úctu 063,253,312)

Splatné só.vszky pojLstnihona so~.zab. s pcispevku na st. politiku t.
Splatné .ó.vssky v.c.jného sdz:avotniho'pojilteni

Ividovane danové ft.dopla~ u mi.tni p~i.lulnrch f1nancnich o~qánu

(x AU k úc~ 1116)

(II AU k úctu 348)

(x AÚ k úc~ 6t1.)

(z AU k úc~ 6!11)
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Název nadrízeného orgánu

Název, sídlo a právni forma
úcetni jednotky:
Státnl fond kultury CR

Maltézské nám. 471/1
118 01 Praha 1
STÁTNI FOND

Pot."

císlo
1
2
3
4
5
6
7
6
9
10
11
12
13

Stav k 01.01.
1

Stav k 31.12.2005
2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00-
0,00
0,00
0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

14 0,00 0,00

15

16

17

18
19

50
51

20
21
22
23

24
25

'26
27
28
29

30

31

32
33

34

35

36
37

36
39

40
41

42
43

44
45

46
47
48
49
52
53

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
o,oa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0;00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0.00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

o,co

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

~,op
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0.00
0.00

- --- - - - -



Odes!áno dne: Razítko: Podpis odpovedné
osoby:

Státní fond kultury
Ceské republiky

Malt6zskénátn6stl1 @
11801 Praha1-Malá Strana

Podpis osoby odpovedné
za sestavení:

J .HA:rDUe.a.

Telefon: ,j.J.YCf1(Gf('5
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Okamžik sestavení:

23.01.2006,09:42:32
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v

Príloha úcetní záverkY Státního fondu kulturY Ceské re

sestavená k 31. 12. 2005~cást 1. a 3.

1. Údaie o zrízení a predinetu cinnosti

Úcetní jednotka Státní fond kultury Ceské republil<:y(dále jen Fond), ICO 45 80 69 85, byla
zrízena zákonem c. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury Ceské republiky (dále jen zákon o
Fondu).

Predmet cinnosti Fondu je dán rovnež zákonem c. 239/1992 Sb.: poskytování prostredku
z fi'.'1~iCai.":hzdroju Fondu formou úcelových dotací, pujcek nebo návratných financních
výpomocína: ,

a) podporu vzniku, realizaci a uvádení umelecky hodnotných del,
b) edicní pociny v oblasti neperiodických i periodických publikací,
c) získávání, obnovu a udržování kulturních a sbírkových predmetu,
d) výstavní a prednáškovou cinnost,
e) propagaci ceské kultury v zahranicí,
f) porádání kulturních festivalu, prehlídek a obdobnýchkulturních akcí,
g) podporu kulturních projektu sloužícíchk uchování a rozvíjení kultury národnostních
menšin v Ceské republice,'
h) podporu vysoce hodnotných neprofesionálníchumeleckých aktivit,
i) ochranu, iidržbu a doplnování knihovního fondu.

Fond je zapsán jako právnická osoba do obchodního rejstríku, vedeného u Mestského soudu
v Praze, odd. A, vložka 6804, právní forma státní fond. Správcem Fondu je dle zákona o
Fondu Ministerstvo kultury a statutárním orgánem je ministr kultury Ceské republiky. Z toho
duvodu nemá Fond žádné vlastní zamestnance a nemá žádné organizacní složky mimo sídlo
správce Fondu. Orgánem rozhodujícím o zpusobu a výši cerpání prostredku Fondu je Rada
Fondu v poctu nejvíce 13clenu.

2. Úcetnízáverka

Fond sestavuje rocní úcetní záverku za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Úcetní záverka
je v souladu s § 18 zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, v pozdejším znení, tvorena rozvahou,
výkazem príjmu a výdaju a touto prílohou (cást 2. prílohy je zpracována samostatne formou
pocítacové sestavy). Fond nesestavuje výkaz ziskUa ztráty.

Správce Fondu sestavuje každorocne v souladu se zákonem o Fondu a pokyny Ministerstva
fmancí návrh rozpoctu, který je prílohou návrhu,státního rozpoctu, dále záverecný úcet, který
je soucástí státního záverecného úctu Ceské republil<:y.Vyhotovení výrocní zprávy pro Fond
není povinné~avšak soucástí výrocní zprávy Ministerstva kultury za príslušný rok je i zpráva
o cinnosti príslušného oddelení státních fondu, které je dle Organizacního rádu Ministerstva
kultury povereno správou Fondu. Rocní úcetní záverka je 'v souladu se zákonem o Fondu

, predmetem auditu.
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Fond vede úcetnictví v souladu s platnými právními predpisy tj. predevším zákonem o
úcetnictví C. 563/1991 Sb. v platném znení, provádecí vyhláškou c. 505/2002 k zákonu o
úcetnictví, Ceskými úcetními standardy 501 až 522 a dalšími vyhláškami a opatreními,11F.
Úcetnictví je vedeno dodavatelsky fjrmou MUZO s.r.o. Praha, na pocítacovém programu PC
úcetnictví JASU, v prostredí DOS. Od ledna 2005 je používán program JASU v prostredí
Windows. Používané úcetní metody odpovídají príslušným zákonum a provádecím
vyhlás1cám,v prubehu roku 2005 se až na níže uvedené výjimky nezmenily. Fond vede
veškerý majetek, ke kterému má príslušnost hospodarení, v porizovacích cenách a
neodepisujejej.

Podle MF schváleného rozpoctu roku 2005 je v tomto roce použita nová metodika úctování,
kdy je' úctováno o všech prijmech a výdajích (napr. pri zápoctu pohledávek na úhradu
nájemného a závazku k úhrade nákladu na, opravy a rekonstrukce) i když fyzicky platby

. nemusí projít bežným úctem. Obdobne i o jiných príjmech je úctováno v brutto principu, tj. o
veskerých príjmech je úctováno v hrubém príjmu, dále je úctováno o nákladech na dosažení
techto príjmu (napr. odmena ochra1lllýmorganizacím za služby v oblasti autorského práva) a
teprve rozdíl tvorí cisté príjmy Fondu. Tímto zpusobem odrážejí predepsané úcetní a financní
výkazy presneji hospodárskou situaci Fondu a úcetní evidence se co nejvíce priblíží zobrazení
fmancníchtoku, takjakje tomu bežne v podnikatelskémprostredí. '

Na základe provedené konzultace s MF jsou veškeré výdaje Fondu na jeho vlastní cinnost od
ledna 2005 zarazeny do paragrafu 3319 rozpoctové skladby tj. "Ostatní záležitosti kultury",
vyplácené podpory na projekty jsou pak zarazeny dle jejich, charakteru do ruzných paragrafu
rozpoctové skladby (napr. 3311, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3322, 3326), které odpovídají
jejímu odvetvovému clenení. Protože v dobe sestavování rozpoctu nebylo toto stanovisko MF
ješte k dispozici, byla prevážná cást rozpoctu zarazena do paragrafu 3319 a jen malá cást do
paragrafu 3322 a 3326. .

V listopadu 2004 na základe smlouvy o bezúplatném prevodu od Ministerstva kultury Fond
nabyl nemovitost Národní dum na Vinohradech (puvodní Ústrední kulturní dum železnicáru),
celkem v porizovací cene 51 014,14 tis. Kc (budova 46 657,04 tis. Kc a pozemek 4 357,10 tis.
Kc). Žádost o zápis zmeny príslušnosti hospodarení do katastru nemovitostí, dorucená

,katastrálnímu úradu 16. 11. 2004, byla zapsána k 17.6.2005. V breznu a kvetnu 2005 bylo
provedeno vyporádání ve,cnéhoplnení nájemného roku 2004, které nebylo vyporádáno do
konce roku 2004, kdy vynaložené vecné plnení cinilo za listopad a prosinec roku 2004 celkem
3 125,79 tis. Kc, z cehož 1 739,32 tis. Kc již bylo zapocteno proti nájemnému ve vecném
plnení roku 2004 a cástka 1 386,47 tis. Kc byla zapoctena proti nájemnému ve vecném plnení
roku 2005. Další vyporádání vecného i fmancního nájemného bežného roku 2005 již probíhá
v souladu s Nájemní smlouvou s tít,n,že nevycerpaná cást vecného plnení nájemného ke konci
roku 2005 cinila 824,38 tis. Kc a byla nájemcem uhrazena ve financním plnení na pocátku
roku 2006. '

Údaje úcetní záverky obsahují údaje o všech skutecnostech,které byly Fondu k datu sestavení
úcetní záverky známy a vztahují se k príslušnému období. Pocátecní zustatky úctu
k 1. 1.2005 navazují na konecné zustatky predcházejícího období tj. k 31. 12.,2004 a jsou
prevoditelné do dalšího období.
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3. Závazky

Veškeré závazky Fondu celkem ve výši 40 340,22 tis. Kc jsou závazky z bežné cinnosti,
které budou postupne vyporádány. Fond nemá žádné vlastní zamestnance a proto nemá žádné
závazky pojistného na sociální zabezpecení a príspevky na státní politiku zamestnanosti, ani
zdravotní pojištení. Vuci místne príslušnému financnímu úradu nemá Fond rovnež evidovány
danové nedoplatky. Struktura ani výše závazku Fondu se v hodnoceném období nijak výrazne
nezmenila.

Struktura závazku podrobneji:

a) úcet 321 Dodavatelé celkem 1 065,43 tis. Kc:
jedná se o závazky k úhrade faktur za práce provedené a vyfakturované dodavateli ve
vykazovaném období, které budou uhrazeny až v následujícím období.

b) úcet 324 Prijaté zálohy celkem 551,00 tis. Kc:
jedná se o prijaté zálohy od nájemcu v objektu U Cerné Matky Boží za rok 2005, které
jim budou zúctovány v souladu s nájemními smlouvami v následujícím kalendárním
období.

c) úcet 347 Vyporádání a závazky vuci SR celkem 313,43 tis. Kc:
je tvoren prijatým nájemným z nemovitostí U Hybernu a U Cerné Matky Boží za
bežný rok 2005, které podléhá zúctováni se státním rozpoctem (po odpoctu
souvisejících nákladu) ve výši 313,38 tis. Kc,
a prijatým predplaceným nájemným na rok 2006 ve výši 50,00Kc-k objektu U Cerné
Matky Boží, které bude vyporádáno po skoncení roku 2006.

d) úcet 379 Jiné závazky celkem 38 410,36-tis.Kc, z toho:
35000,00 tis. Kc závazek vuci spolecnosti Hybernia a. s. na úhradu nákladu za
provedení rekonstrukce domu U Hybernu, který se zacal splácetvzájemným zápoctem
s pohledávkou na nájemné v objektu, podle dodatku c. 2 k nájemní smlouve, pocínaje
4. ctvrtletím 2005 a bude se postupne snižovat,
710,00 tis~Kc - závazky k vyplacení podpor dle uzavrených smluv a rozhodnutí Rady
Fondu z 2. uzáverky žádostí, které byly postupne vypláceny v prubehu roku 2005 a
tato zbývající cástka bude vyplacena po splnení smluvníchpodmínek,
2 700,31 tis. Kc je závazek Fondu-uhradit nájemci dríve vynaložené náklady na
rekonstrukci kavárny v objektu U Cerné Matky Boží postupným zápoctem proti
pohledávce na nájemné, který probíhá odkvetna 2005 a postupnese snižuje.

Mimoúcetne je evidován závazek vuci státnímurozpoctu ke splacení dríve poskytnuté dotace
ze státního rozpoctu na úhradu pohledávek spojených s likvidací loterie Ceská Lotynka, jejíž
zustatek ke dni sestavení úcetní záverky ciní 201 597,71tis. Kc.
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4. Pohledávky

Veškeré pohledávky Fondu celkem ve výši 4956,15 tis. Kc _ jsou pohledávkami
z predchozích let z ~innostiFondu, které jsou postupne Vyporádávány,jejich struktura a výše
se v hodnoceném období významne nezmenila.

Struktura pohledávek podrobneji:

a) úcet 314 Poskytnuté provozní zálohy celkem 110,63 tis. Kc:- .
- je~ná se o uhrazené zálohy dodavatelum na energie a služby v objektu U Cerné Matky

Boží, které budou zúctovány postupne v roce 2006 po dojití zúctovacích faktur od
dodavatelu.

b) úcet 316 Ostatní pohledávky ve výši 824,38 tis. Kc:
- je pohledávkou na úhradu nevycerpané cásti vecného plnení nájemného v Národním

dome na Vinohradech za rok 2005, která byla uhrazena až na pocátku roku 2006.

c) úcet 341 Dan z príjmu ve výši 96,60 tis. Kc:
- jedná se o uhrazené zálohy na dan z príjmu za rok 2005, které budou vyporádány po

zpracování priznání k dani za rok 2005 v prvnímpololetfroku 2006.

d) úcet 378 Jiné pohledávkY celkem 3 924,54 tis. Kc, z toho:
3283,16 tis. Kc je pohledávka na úhradu výnosu loterie Eurolotto, která je predmetem
soudního vymáhání v konkursu,
391,06 tis. Kc je pohledávka za zcizený majetek pri provozování loterie Ceská
Lotynka fmnou Pinkerton, která je predmetem soudního vymáhání,
41,22 tis. Kc jsou nedorešené pohledávky z provozování loterie Ceská Lotynka, které
budou vyporádány po dorešení soudního sporu uvedeného v predchozím odstavci,
209,10 tis. Kc je pohledávka na úhradu vstupného do objektu U Cerné Matky Boží za
4. ctvrtletí 2005, která byla uhrazena až na pocátku roku 2006.

5. Ostatní skutecnosti

5a) Proti Fondu jsou v soucasné dobe vedeny tyto soudní spory:
· spor s KO-Holding a.s, v likvidaci, žaloba o zaplacení cástky 81 632,66 tis. Kc

s príslušenstvím (úhrada rekonstrukce domu U Cerné Matky Boží, která probehla v letech
1993-1994, resp. i urcení výše nákladu na rekonstrukci), žaloba byla v prosinci lonského
roku v první instanci zamítnuta a žalobce se odvolal, dne 8. 6. 2005 probehlo odvolací
jednání v uvedené veci, soud pro formální vady rozsudku rozsudek zrušil a vec vrátil k
rízení na obvodní soud, -

· spor s PSI Holding, a.s., žaloba o zaplacení cástky ve výši 23 133,96 tis. Kc (úhrada
rekonstrukce domu U Hybemu), spolu s Fondem je žalovaná i spolecnost Musical, spol.
s r.o., která predmetnou cástku rekonstrukce svému dodavateli PSJ Holding neuhradila,
prestože se Fond s Musica1em(resp.jejím právním nástupcem Hybernií a.s.) vyrovnal.
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5b) Fond vede v soucasné dobe tyto soudní spory:
. žaloba na urcení pohledávky ve výši 3 336,47 tis. Kc vuci spol. EuroLOITO a.s. za

neodvedené výnosÝz loterií byla rozhodnuta ve prospech Fondu a poWedávka Fondu je
prihlášena do konkursního rízení - pohledávka je vedena v úcetnictví v hodnote bez
príslušenství tj. 3282,16 tis. Kc,

. spor s Pinkerton CR, s.r.o. v likvidaci, žaloba o zaplacení cástky ve výši 391,06 tis. Kc
s príslušenstvím, ve veci úhrady škody vzniklé zcizením m.ajetku Fondu v dobe.
provozování loterie Ceská Lotynka. Žaloba zamítnuta,bude nutno zvážit další postup.

~d~('
S-::stavil:Ing. Kalvodová
Dne: 20. 1. 2006

Jet-? t: ;/
Kontroloval: Z. Vác1avík
Dne: 23. 1. 2006

Státnf fond kultury
Ceské republiky

Mal\6i&ské"'mest! 1 @
11801Prahli1-MaláStrana tI!/(jfffi~

....l.....................
Ví1ezslavJandák .
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Organizace,u níž bylo provedeno overení úcetní záverky:

Organizace:
Sídlo:

Státní fond kultury Ceské republiky
Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. 471/1

IC:
Predmet cinnosti:

45806985
Poskytováníprostredku z financních zdroju
Fondu formou úcelových dotací, pujcek nebo
návratných výpomocí na a) podporu vzniku,
realizacia uvádení umelecky hodnotných del, b)
edicní pociny v oblasti neperiodických i
periodickýchpublikací, c) výstavní a
prednášková cinnost, e) propagaci ceské kultury
v zahranicí,f)porádání kulturních festivalu,
prehlídek a obdobných kulturních akcí,g)
podporu kulturních projektu sloužícíchuchování
a rozvfjeníkultury národnostních menšin
v Ceské republice, h) podporu vysoce
hodnotných neprofesionálních umeleckých
aktivit,i)ochranu, údržbu a doplnování
knihovníhofondu

Zpráva auditora je urcena Ministerstvukultury Ceské republiky

Overované období: 1. leden 2005 až 31. prosinec 2005

Overení provedli:
Auditorská firma: BOO CS s.r.o., osvedcení KACR C.018

Olbrachtova 1980/5
140 00 Praha 4

Auditori: Ooc. Ing. Jan Ooležal, CSc., osvedcení KACR C.
0070

Ing. Markéta Kredbová, osvedcení KACR C. 1279

Asistent auditora: Ing. Jana Kodytková
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BDO CS s.r.o.

Auditorská. úcetní a poradenská firma

Olbrachtova 1980/5
14000 Praha 4

Ceská republika
Telefon: +420241046111

Facsimile: +42024\ 046220
E-mail: bdo@bdo.cz

;BDO

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
PRO MINISTERSTVO KULTURY CESKÉREPUBLIKY

I
1-

Overili jsme priloženou úcetní záverku k 31. 12. 2006 Státního fondu kultury Ceské
republiky identifikovaného v této úcetní záverce. Za sestavení této úcetní záverky je
zodpovedné vedení Státního fondu kultury Ceské republiky. Naším úkolem je vydat na
základe provedeného auditu výrok k této úcetní záverce.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a M~zinárodními
auditorskými standardy a souvisejícímiaplikacnímidoložkami Komory auditoru Ceské
republiky. Tyto standardy vyžadují. aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby
získal primerenou jistotu. že úcetní záverka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit
zahrnuje výberovým zpusobem provedené overení úplnosti a prukaznosti cástek a
informací uvedených v úcetní záverce. Audit též zahrnuje posouzení použitých
úcetních metod a významných odhadu provedených vedením a dále zhodnocení
vypovídací schopnosti úcetní záverky.Jsme presvedceni. že provedený audit
poskytuje primerený podklad pro vyjádrení výrokuauditora.

Podle našeho názoru úcetní záverka ve všech významných ohledech podává verný a
poctivý obraz aktiv. pasiva financní situace Státního fondu kultury Ceské republiky
k 31. 12.2005 a jeho príjmu a výdajuza rok 2005 v souladu s úcetními predpisy
platnýmiv Ceskérepublice.

V Praze dne 20.února 2006

BOO es, s.r.o.

zastoupená partnery:

~

~é/
Ing.JanB~
auditor, osvedcení C. 0034

-7

It
Ooc. Ing. Jan Ooležal.CSc.
auditor. osvedcení C.0070
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