
Výroční zpráva Nadace barokního divadla
zámku Český Krumlov 1998  
(Zpráva o činnosti a hospodaření Nadace Barokního divadla 1998)

Nadace Barokního divadla se zaměřila především na aktivity vedoucí k zpřístupnění barokního
divadla, k revitalizaci objektů zámku a na podporu rozvoje demokracie a občanské společnosti
regionu. S využitím nadačních metod získávání finančních prostředků - fundraisingu - dokázala
rozšířit počet sponzorů, mecenášů či dalších přispěvovatelů a příznivců na úctyhodný počet 98.
Finanční prostředky, vždy pečlivě vázané na jednotlivé etapy obnovy barokního divadla či jiných z
prostor zámku Český Krumlov mají neustálou tendenci růstu. Svědčí to o správném přístupu správní
rady k procesu získávání finančních prostředků na obnovu barokního divadla a zámku Český
Krumlov.

Činnost Nadace, především její investiční a koncepční aktivity v samotné obnově a revitalizaci
barokního divadla a zámku Český Krumlov, se odvíjely a odvíjejí od velice úzké a efektivní
spolupráce se správcem památky - Památkovým ústavem České Budějovice a Správou státního
hradu a zámku Český Krumlov. Například členové správní rady Nadace se stávají členy výběrových
komisí vypisovaných Pú ČB z prostředků Nadace a napomáhají tak svou odborností k efektivnímu
využití finančních prostředků určených na obnovu památky. Zdá se, že právě maximální
informovanost správy zámku a PÚ ČB o aktivitách Nadace a koordinace nadační grantové politiky a
fundraisingu s činnostmi správce památky, je perspektivní trend, který bude Nadace uplatňovat i v
dalším období své činnosti.

Administrativa Nadace postoupila ve své institucionalizaci a stala se profesionálně vedenou
kanceláří. Proces institucionalizace vyvrcholil v roce 1998 roce přeregistrací Nadace dle nového
zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/97 opět na NADACI. Tímto aktem byla jasně
demonstrována snaha správní rady o prestiž a výjimečnost instituce Nadace barokního divadla.

Jako jednu ze zásadních činností v roce 1998 považuje správní rada Nadace získávání grantů na
řešení podpory účelu vzniku.

V roce 1998 byly nadaci přiděleny prostředky z grantu odboru muzeí MK ČR. Nebyla tak porušena
kontinuita tříletého projektu odborné inventarizace fondů barokního divadla.

Nadace zrealizovala grant CBC Phare - brožura "Zámecké divadlo Český Krumlov", propagační
leták "Cappella Accademica".

Několik dalších projektů je vypracováno a průběžně posíláno na české či zahraniční grantové
instituce. Tento trend se velice slibně rozvijí, a proto dnes můžeme konstatovat, že nadace
vypracovala (během své činnosti) či dále zpracovává několik desítek projektů souvisejících s cíli
nadace. Nadace využívá svých kontaktů v zahraničí i v republice a snaží se získávat informace o
specializovaných grantových institucí, jenž by mohly poskytovat finance na ohrožené památky.

Nadace si v rámci transformace dle zákona o nadacích a na základě výběrového řízení na finanční
prostředky NIF, a.s. nechala vypracovat auditorské zprávy o vedení administrativy a příjmových a
výdajových účetních položkách. Audit roku 98 je přílohou této zprávy.

S definováním žádosti na NIF, a.s. začala v nadaci diskuse o vlastní grantové politice Nadace. Týká
se to především fenoménu "správy majetku". Výnosy z majetků nadace budou hlavním pilířem
vlastní grantové politiky. Že nadace umí spravovat svůj majetek (nebo majetek svěřený) dokazuje
fakt, že pouze z úroků před zdaněním v rámci termínovaných vkladů byl výnos pro Nadaci v roce
1998 : 280.809,-Kč.

Účetnictví nadace prodělalo v roce 1998 zásadní změnu - přešli jsme z jednoduchého na podvojné
účetnictví. Budoucnost vedení účetnictví vidíme z důvodu odlišných a v regionu neznámých zásad
pro neziskový sektor ve vlastním účetním zavedení. Nadací placená administrativní pracovnice a
kvalitní administrativní zázemí umožní ve spolupráci s auditorskou firmou Tůma zvládnutí vedení



účetnictví vlastními silami.

S provedeným auditem a přechodem na podvojné účetnictví se objevily i některé ze zásad
budoucího vedení instituce - především nutnosti vytvářet vlastní rozpočty a při práci se sponzory na
bázi reklamy pečlivě zvažovat zda poskytnuté prostředky byly či nikoliv zdaněny. Právě daně z
příjmu za rok 1998 významně ovlivnily hospodaření instituce - daň z příjmu činila při hospodářském
výsledku 1.911.098,-Kč celkem 354.061,-Kč. Celkové příjmy a výdaje nadace charakterizují níže
uvedené tabulky.

 

Nadace Barokního divadla se podílela, vytvá řila či jinak participovala na
těchto projektech:

Projekty podané na grantové instituce:
Ministerstvo kultury ČR "Odborná evidence a pasportizace fondů barokního divadla" 98
PHARE-malé projekty CBC Publikace: "Zámecké divadlo Český Krumlov"
PHARE - malé projekty CBC "Publikace Cappella Accademica" 98
Nadace pro rozvoj občanské společnosti "Správa a aktualizace OIS Český Krumlov" 98 - neuspěli
Program evropské Unie: Rafaelo "Obnova fasád na II zámeckém nádvoří"
Ukončení programu WMW -New York, kaskádová fontána

Projekty podané v rámci nada čního fundraisingu:
projekt restaurování fondu kostýmů (Česká spořitelna, a.s.) 98
projekt koupě a restaurování basy (Komerční banka, a.s.)
projekt restaurování mašinérie (Česká Kooperativa, a.s) 98
projekt restaurování fasády barokního divadla (Hydroprojekt, a.s.) 98
projekt depozitu Renezančního domu (Škoda Auto, a.s.)
projekt analýzy dekontaminace divadla (Lira, a.s.)

Projekty související se spoluú častí:
projekt "Oficiální informační systém Český Krumlov" 98
projekt "Průsečíky v Kulturní krajině" květen 1998.
projekt "Regionální pracoviště ICN - Český Krumlov" 98
projekt " Slavnostní zahájení Kulturní sezóny 1998"

Projekty spoluú časti a financování seminá řů:
Památková péče -odborný seminář 1998
Historický ústav Jihočeské univerzity 1998 - "Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních
Rožmberků"

Projekty publika ční a populariza ční:
Zámecké divadlo Český Krumlov 98
Kulturně společenské aktivity na zámku Český Krumlov 98
Acta crumloviensis 98
příloha Jihočeských listů 1998

Další projekty nadace - v p řípravném řízení
Projekt "Působení negativních chemických vlivů v zámeckém divadle" Phare
Projekt zkušební produkce v zámeckém divadle 98
Studie rekonstrukce medvědária na zámku v Českém Krumlově 98
Projekt restaurování fasády "Nového purkrabství" II. nádvoří zámku 98
Projekt revitalizace Belárie 98



Projekt Akademie barokní opery 98

Neméně novátorskou se ukázala činnost v oblasti benefičních koncertů, jenž zdárně rozšířily
popularizační projekty Nadace na zviditelnění barokního divadla a zámku Český Krumlov ve světě.
Ve spolupráci se ZU ČR ve Washingtonu jsme uspořádali dva benefiční koncerty, jejichž finanční
výsledek již čítá téměř 35 tisíc korun.

Projekty nadace - benefi ční koncerty
5. května 1998 předání ceny Clasic
2. června 1998, benefiční koncert ve Washington
20. června 1998, benefiční koncert v Maškarním sále

Projekty nadace - benefice - zkušební produkce v ba rokním divadle v r. 1998
1. května pro FEDORA ( Klub přátel opery Národního divadla )
15. května pro ICN - sponzorský večer v rámci projektu "30 dní pro neziskový sektor"
2. června pro řídící členy American Craft Museum
1. října pro kongres "NATO Membership -The Way to the Stability"

Neurčené projekty:
Projekt měření a hodnocení mikroklimatu v barokním divadle a renesančním domě pomocí
systému vyhodnocovací aparatury HANWELL 96-97-98

Velice důležitou vidíme spolupráci se Sdružením OIS Český Krumlov. Nadace jako instituce i jako
jednotliví členové či spolupracovníci aktivně vstoupili do procesů vzniku Oficiálního informačního
systému ČK a zasloužili se svou nezištnou prací a finanční výpomocí ke zdárnému dokončení
projektu. V současné době je na Internetové adrese www.ckrumlov.cz k dispozici 360 stran a
několik set fotografií o historii a současnosti Zámku Český Krumlov, přičemž sama nadace se
prezentuje 20-ti stránkami, které jsou průběžně aktualizovány. Veškerá činnost Nadace je tak
celosvětově prezentována na Internetu, a kdokoliv má okamžitou možnost nejen komunikovat s
pracovníky nadace, ale i osobně se přímo informovat o činnosti a či hospodaření Nadace.

 

Finanční prost ředky získané a vydané Nadací

Tabulka p říjmů Nadace barokního divadla za rok 1998
Subjekt Smlouva ze dne Smluvní částka P řevedeno dne Typ

School for inter. train. 20.2.1998 2.000,- placeno hotově D

Agentura č. designu 14.12.1998 3.450,- placeno hotově D

School for in. training 18.10.1998 2.000,- placeno hotově D

WMF  1.377.600,- 6.2. ČSOB D

Rajský 3.2.1998 10.000,- 6.2. ČS D

Janssen Cilag  30.000,- 20.2. ČSOB R

Jihočeské papíny a.s. č. 9-98 200.000,- 24.2. ČS D

JČE, a.s. 12.2.1998 100.000,- 27.2. ČS D

Kult. nadace ČK  10.000,- 12.3. ČSOB D

WMF  334.100,- 19.3. ČSOB G

RRA Šumava - 46.517,- 27.3. ČS G

Léčiva, a.s. 23.2.1998 200.000,- 31.3. ČS D

RRA Šumava - 19.285,- 27.4. ČSOB G

JIP a.s.  100.000,- 22.5. ČSOB R

Česká spořitelna a.s. 6.5.1998 400.000,- 25.5. CS D



Česká spořitelna, a.s. 6.5.1998 100.000,- 29.5. ČSOB R

Česká pojišťovna 27.5.1997 100.000,- 3.6. ČSOB R

Czech society - 26.434,- 23.6. ČSOB D

Kámen a písek 19.6.1998 50.000,- 26.6. ČS D

Komerční banka 13.7.1998 200.000,- 24.7. ČS D

Rajský 11.8.1998 10.000,- 13.8. ČS D

Škoda Auto 20.5.1998 1.000.000,- 17.8. ČSOB D

Škoda Auto 20.5.1998 1.000.000,- 17.8.1998 R

Program Raphaelo  361.880,- 22.9. ČSOB G

RRA Šumava  38.561,- 7.10. ČS G

Kopp production 5.2.1998 30.000,- 15.10. ČS R

RRA Šumava  11.822,- 22.10. ČSOB G

Česká kooperativa 1.8.1997 350.000,- 26.10. ČSOB R

Ministerstvo kultury  300.000,- 4.11. ČSOB G

Lira 17.11.1998 100.000,- 6.11. ČS D

CELKEM  6.513.649,-   

úrok BÚ  14.695,59   

úrok TÚ zdan ěný  280.809,97   

CELKEM  6.809.156,56   

(D = dar     R = reklama     G = grant)
Procentuální poměr výdajů:
reklama : 40%
dar : 40%
úroky : 4%
granty : 16%

Příjmy nadace ze smluv o reklam ě, darovacích smluv, z grant ů a výnosy z termínovaných
vklad ů

sledované roky 1996 1997 1998

celkový příjem 2.713.000,- 4.146.000,- 6.809.000,-

dar 59% 52% 40%

reklama 41% 40% 40%

grant - 8% 16%

úroky - - 4%

Údaje uváděné v Kč jsou zaokrouhleny na celé tisíce, procentuální údaje na celá procenta.

Výdaje nadace na revitalizaci hradu a zámku Č.K. v roce 1998

rozd ělena na: uhrazeno nadací p římo dar Pú ČB

Fasáda barok. divadla 868.734,-  

Restaurování kostýmů  600.000,-

Restaurování kulis   

Monitorovací systém 170.536,60  

Kopie kulis 629.300,-  



Kaskádová fontána  1.638.027,30

Dokumentace kulis 152.500,-  

Měření chemie  85.000,-

Součet 1.821.070,60 2.323.027,30

CELKEM 4.144.097,90  

Nákup basy 200.000,-

Nákup žárovek 14.563,-

Barok. paruka 15.000,-

Nákup violoncela a pouzdra 90.000,-

Publikace, tiskoviny 183.345,15

Restaurování violoncela 20.000,-

CELKEM 522.908,15

 

Bankovní poplatky za rok 1998

ČSOB ČS

č. vedení ú čtu tuz.plat.styk poštovné v ČR č. za výpis poštovné

1 25,- 47,5 23,- 1 0 0

2 20,- 17,- 18,4 2 12,- 13,8

3 45,- 8,- 41,4 3 4,- 13,8

4 50,- 41,- 46,- 4 18,- 23,-

5 40,- 28,5 36,8 5 6,- 18,4

6 50,- 11,5 46,- 6 22,5 32,2

7 61,- 42,5 41,4 7 38,- 23,-

8 70,- 27,- 46,- 8 14,- 13,8

9 42,- 0 27,6 9 26,- 18,4

10 70,- 8,- 46,- 10 14,- 13,8

11 63,- 13,5 41,4 11 10,- 9,2

12 91,- 61,- 59,8 12 30,- 18,4

xx 627,- 305,5 473,8 xx 194,5 207,8
Raiffeisenbank : 10,-- Kč (za 1 výpis)

CELKEM : 1.808,60 K č

Srovnávací tabulka za poslední t ři roky
Příjmy a výdaje nadace za období 1996, 1997 a 1998

Sledované roky 1996 1997 1998

Příjmy nadace celkem 2.713.876,- 4.146.103,03 6.809.209,40

Výdaje nadace celkem 1.491.260,80 3.086.503,- 5.543.114,05

Výdaje na obnovu zámku a barokního divadla 985 185,80 2.401.209,- 4.667.006,05

Ostatní výdaje na cíle nadace, kromě výdajů na správu
nadace

322.875,50 423.401,- 657.625,-

Provozní náklady kanceláře 183.199,50 261.893,- 218.483,-



Provozní náklady nadace na vedení administrativy a správu instituce nepřesáhly 5% z výdajů
nadace za rok 1998. Tímto Nadace splnila povinnost vyplývající ze statut dle čl. 7 - Náklady na
správu nadace.

(jk)

Další informace :  
Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 1999 
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2000 
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2001 
Výroční zpráva Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov 2002
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