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PURKYŇOVA NADACE
Slatina pod Hazmburkem

Znak Obce Slatina
První zmínka o obci Slatina je v souvislosti se zřizovací listinou
Litoměřické kapituly vydané knížetem Spytihněvem II. roku 1057.
Samotný akt žádost knížete papeži Štěpánovi a povolení kapituly stolcem
proběhlo v říjnu - prosinci roku 1056.

Prapor Obce Slatina
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Jan Evangelista Purkyně
*

17.12.1787 v Libochovicích
28.7.1869 v Praze

Poslání Purkyňovy nadace
Ve smyslu statutu nadace, který byl schválen 25.4.1998 v souvislosti
s transformací nadace dle zákona č. 227/97 Sb. par. 3 "Cíle a účel nadace"
je posláním nadace veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních,
uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního
prostředí. Nadace tak působí v duchu poslání,
které jí vložili zakladatelé 22.2.1992.
Při jubilejním slavnostním zasedání Správní rady nadace 22.2.2012
v přítomnosti zakladatelů bylo potvrzeno, že nadace splnila očekávání,
které zakladatelé do nadace vložili.
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Historie Purkyňovy nadac e
Dne 22. února 1992 v roce 700. stého výročí udělení práva magdeburského Libochovicím,
byla na radnici v Libochovicích založena nadace, která si vzala do svého názvu jméno slavného
rodáka, lékaře, fyziologa, vlastence - buditele Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku v
Libochovicích narodil 17. prosince 1787.
Svým dílem přispěli k založení nadace pánové prof. Kopka, rektor univerzity J.E.Purkyně
z Ústí nad Labem, prof. Blahoš, prezident čs. lékařské společnosti, ThDr. Koukl, biskup
litoměřický, Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích, Mgr. Josef Kopic, přednosta
Okresního úřadu v Lounech, ing. arch. Zadražil a pan Havránek jako vysocí státní úředníci, 15
starostů z Libochovicka, zejména pan Ing. Vítězslav Vacina polistopadový starosta města
Libochovice, RNDr. Jan Marek CSc. a řada dalších významných osobností. Dne 25.4.1998
proběhlo slavnostní transformační zasedání Purkyňovy nadace. ČEZ a.s. Elektrárna Počerady,
Čížkovická cementárna a.s. a Novosedlická a.s. se staly zakladateli podle zákona č. 227/1997Sb.
Vkladem rodiny Černých ze Slatiny čp. 11, vkladem Nadačního investičního fondu a
restrukturalizací činí nadační kapitál 56.000.000,- Kč.
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Stručný popis činnosti v letech 1992 - 2017
Významné mezníky, velké a dlouhodobé projekty.
Po vzniku nadace navázání trvalých vztahů s obcemi, církví římsko-katolickou, s okresy
Louny a Litoměřice, Ústeckým krajem i se síťovými a celostátními zastřešujícími
organizacemi NNO.
První konkrétní projekty: romantické prameniště u hradu Šebína, kaple sv. Prokopa
Charvátce (2,5 mil. Kč). Barokní špitál Louny (1995 - 15 mil. Kč) a řada dalších menších
projektů. 1998 - 2006 účast v dělení Nadačního investičního fondu (NIF), zahájení
grantového programu PAMÁTKY a OBČANÉ, velké vklady do majetku nadace. 2011
ukončeny dlouhodobé projekty Neratov, Výsluní, Františkov v Jeseníku, Libyně u
Lubence, Diakonie Litoměřice, Prackovice nad Labem, klášter Chotěšov, Blatná,
Staňkovice u Litoměřic, kaple Roudnice n.L., Zderaz u Kolešovic, pomník J.E. Purkyně
na Slavíně a řada dalších. 2012 oslavy 20. výročí nadace za účasti některých zakladatelů
a dalších významných hostů.
V roce 2012 zahájeno VI. kolo grantového programu PAMÁTKY a OBČANÉ. Podpořeno
23 příjemců a vyhodnoceno 7 významných projektů pro dlouhodobou podporu.
Odbornou kontrolou v roce 2015 je dlouhodobá podpora zúžena na 5 projektů:
Kostomlaty, Lenešice, Blansko, Deštné v Jeseníku a Lukov u Zlína. Po podrobných
kontrolách a konzultacích v roce 2016 a 2017 je ukončena podpora projektu Kostomlaty.
V roce 2017 pokračovala podpora projektů Lenešice, Lukov, Blansko a Deštné. Proběhla
velká strukturální změna nadačního kapitálu, areál Slatina čp. 11 v provozní části byl
připraven k pronájmu.
Ekonomické shrnutí činnosti nadace za 25 roků.
Celkové příjmy
70.049.976,Provozní režie
8.169.364,- tj. 11,66 %
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Správní rada Purkyňovy nadace
Předseda správní rady:
Dalibor Černý

Členové správní rady:
Blanka Černá
místopředsedkyně správní rady
Jaroslava Gužalovičová
člen správní rady
Dalibor Černý
předseda správní rady

Dozorčí rada Purkyňovy nadace
Alena Makovicová
předseda dozorčí rady

6

Stanislav Semerát
člen dozorčí rady

Bohuslav Makovic
člen dozorčí rady

Výroční zpráva Purkyňovy nadace za rok 2017
V roce 2017 byl uskutečněn dlouhodobý záměr: po 15 letech změnit strukturu
nadačního kapitálu tak, aby nadace nevlastnila nadační kapitál, který nevytváří výnos, ale
naopak vyžaduje náklady. Podrobně a uvážlivě se koncepcí změny nadačního kapitálu a
strategickým postupem zabývala správní rada PN 3. září 2013.
V souladu se schválenou koncepcí PN ze dne 10. září 2014 pro období 2015 - 2024, o
restrukturalizaci nadačního kapitálu, která je transparentně součástí každoroční výroční
zprávy PN, došlo k prodeji nejdříve menších neekonomických částí nadačního kapitálu
(pozemky 200/3 a 200/15 k. ú. Slatina pod Hazmburkem) a dále byl zahájen prodej areálu
Slatina č.p. 12 Valdek. Prodej byl svěřen největší realitní agentuře v okr. Litoměřice REPRE
Litoměřice a dále agentuře, která má velmi dobré výsledky v realizaci prodejů nemovitostí v
Praze a v okolí Prahy směrem k sídlu nadace ECOJURIS Kladno. Obě agentury
zveřejňovaly prodej na řadě portálů prodeje nemovitostí. V roce 2015 provedla nadace
svépomocí úpravy a opravy areálu Valdek tak, aby zájemci o koupi zhlédli upravené a čisté
nemovitosti. Mezi roky 2013 až 2016 navštívilo nabízenou nemovitost Slatina č.p. 12 Valdek
několik zájemců, avšak nikdo z nich se neprojevil jako vážný zájemce. Na trhu nemovitostí
bylo v té době nabízeno několik podobných nemovitostí pro chov koní a to i s
provozuschopným bytem. Cena těchto nemovitostí se pohybovala v rozpětí 5 - 8 mil. Kč.
Cena navrhovaná PN za areál Valdek 18 mil. Kč se proto dlouhodobě ukázala jako nereálná
a ani snížení ceny na 15 mil. Kč nepřineslo vážný zájem nabyvatelů.
V závěru roku 2016 zpracovala společnost VALDEK o.p.s. projekt pro sociální služby
v rámci operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program) pro využití
areálu Valdek Slatina č.p. 12 pro sociální služby Ústeckého kraje. Tento projekt byl provozně
vázán na menší objekt nadačního kapitálu PN na pozemcích 109/1+7 v k. ú. Slatina pod
Hazmburkem. Začátkem roku 2017 bylo zřejmé, že projekt prochází úspěšným
vyhodnocováním a že šance na schválení projektu a tedy i prodej areálu jsou reálné. Správní
rada PN se podrobně seznámila se sociálním projektem IROP, zabývala se technickými
komplikacemi projektu a rozhodla usnesením na svém řádném zasedání 14. května 2017
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uskutečnit prodej areálu Valdek Slatina č.p.12 za podmínek, které jsou obsahem projektu
IROP.
! Cena 16.268.684,-- Kč za prodej budov č.p. 12 a jízdárny a s tím spojené stavební pozemky
166 a 199 k. ú. Slatina pod Hazmburkem.
! Ostatní pozemky areálu, které nemohly být podle pravidel IROP součástí prodeje tj.
pozemky 1252/3+12+44+45+46+48 v k. ú. Slatina pod Hazmburkem budou jako
podmínka prodeje areálu darovány společnosti VALDEK, o.p.s. Z technických důvodů
bylo nutné před prodejem oddělit menší pozemky 1252/52 a 1252/53 prodejem za 80 tis.
Kč a pozemek 1252/54 za 120 tis. Kč.
! VALDEK o.p.s. nedisponovala finančními prostředky, které byly nezbytné pro úspěšnou
realizaci významného sociálního projektu (spoluúčast, daň z nabytí nemovitostí,
bankovní náklady, manažer projektu atd.) a proto VALDEK, o.p.s. požádala PN o
nadační příspěvek 2.350.000,-- Kč.
Na svém řádném zasedání 12. září 2017 správní rada PN podrobně projednala všechny
okolnosti prodeje areálu Valdek Slatina č.p. 12 a rozhodla o urychleném prodeji menšího
objektu na p.č. 109/1+7 v k. ú. Slatina pod Hazmburkem za 2 mil. Kč panu P. Záblackému
tak, aby se mohlo začít finančně zabezpečovat rozeběhnutí projektu IROP k prodeji areálu
Valdek Slatina č.p. 12 ve dvou etapách.
a) Koupě areálu společností VALDEK o.p.s. od PURKYŇOVY NADACE za
16.268.684,- Kč při složení spoluúčasti do banky ČSOB a úhrada nákladů úvěru.
b) Dostavba areálu Slatina č.p. 12 za 6 mil. Kč.
Správní rada PN proto s konečnou platností rozhodla usnesením o podpoře projektu
IROP č. CZ. 06.2.56/0.0/0.0/16-040/0002380 nadačním finančním příspěvkem až do výše
2.350.000,--Kč. Dále správní rada rozhodla usnesením o nové struktuře nadačního kapitálu.
1. Koupí souboru luxusních bytů v objektu ORBIS Lovosice Osvoboditelů č.p. 1228 za 13
mil. Kč.
2. O finančním produktu: poskytnutí výhodného úvěru společnosti Narcis Slatina spol. s
r.o. 7 mil. Kč. s výnosovým úrokem 3%.
Po uskutečnění všech plateb nadačních příspěvků a dalších finančních operací se
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správní rada PN zabývala novou a definitivní strukturou nadačního kapitálu na svém
řádném zasedání 15. listopadu 2017 a konstatuje, že v souladu s koncepcí PN pro období
2015 - 2024 je dokončena změna struktury nadačního kapitálu, který je nyní tvořen
510.000,- Kč
vklad zakladatelů
13.000.000,- Kč
soubor bytů ORBIS
7.000.000,- Kč
finanční kapitál
45.000.000,- Kč
hodnota areálu č.p. 11
Celková hodnota nadačního kapitálu PURKYŇOVY NADACE po dokončení změny
struktury nadačního kapitálu činí 65.510.000,- Kč a je v souladu se zápisem nadačního
kapitálu PURKYŇOVY NADACE v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Ústí nad Labem (N2).
Správní rada PN zasedala v roce 2017 celkem 5x a kromě jiného bylo důležitým
programovým bodem odstoupení člena správní rady PN paní Šárky Rao (projednáno na
zasedání správní rady 8. února 2017) a zvolení nového člena správní rady PN paní Jaroslavy
Gužalovičové (notářským zápisem v kanceláři notáře Mgr. Luboše Holíka Litoměřice dne
22.9. 2017).
Kromě podrobně popsané změny ve struktuře nadačního kapitálu řešila správní rada
PN na svých řádných zasedáních v roce 2017 účetní uzávěrku za rok 2016 a dále se zabývala
poskytnutím nadačních příspěvků projektům občanských iniciativ v oboru památkové péče
v souladu s rozhodnutím správní rady PN ze dne 4. listopadu 2016
Lenešický okrašlovací spolek, o.s.
100 tis. Kč.
Spolek přátel hradu Lukova
100 tis. Kč.
Spolek pro záchranu hradu Blansko
50 tis. Kč.
VALDEK, o.p.s.
1.750 tis. Kč.
Za Opavu, z.s.
50 tis. Kč.
Rádobydivadlo Klapý
10 tis. Kč
Celkem PN poskytla v roce 2017 nadační příspěvky 2.060. tis. Kč
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U projektu Spolku pro záchranu hradu Kostomlaty se rozhodla správní rada PN na
základě návštěvy hradu dne 14. srpna 2016 dále tento projekt nepodporovat, neboť
záchranné práce jsou ukončeny a spolek dále vyvíjí činnost s komerčním zaměřením.
Správní rada PN rozhodla na svém řádném zasedání 15. listopadu 2017 o poskytnutí
mimořádného nadačního příspěvku spolku Rádobydivadlo Klapý Kč. 10.000,-.
Z nadačního příspěvku společnosti VALDEK, o.p.s. (smlouva 2.350.000,- Kč.) bylo
poskytnuto v roce 2017 Kč. 1.750.000,00.
Správní rada PN zvažovala realizaci rehabilitačního bazénu v objektu Slatina č.p. 11 z
prostředků IROP ze struktury MAS SERVISO Třebívlice. Po podrobném jednání se zástupci
agentury RRA Most od tohoto záměru správní rada PN ustoupila a bude v budoucnosti
zvažovat dokončení bazénu z vlastních prostředků po splacení poskytnutého úvěru.
Po mnoha letech byla dokončena kolaudace stodol 1 a 2 v areálu Slatina č.p. 11, kde
bylo nutné uskutečnit úpravy na základě stanoviska Národního památkového ústavu. Vše
bylo provedeno vlastními silami členů orgánů PN a stodoly byly vloženy do majetku
nadace v hodnotě 9.543.533,55 Kč.
Dozorčí rada PN řádně projednala a přezkoumala účetní závěrku za rok 2016 a neměla
ani jiné připomínky k výroční zprávě.
Správní rada PN projednala a schválila účetní závěrku za rok 2017. Projednala
předložený návrh výroční zprávy a VZ schvaluje. Správní rada se seznámila se zprávou
auditorky.
Hlavní náplní práce správní rady v roce 2018 je navštívit, projednat a důkladně
prověřit dlouhodobě podporované projekty Deštné, Lukov, Blansko a Lenešice.
Dále připravovat pro rok 2019 (květen) obnovu mandátu orgánů nadace, změnit a
zjednodušit zakládací listinu za účasti zakladatelů a upravit navazující dokumenty nadace.
Správní rada PURKYŇOVY NADACE
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Koncepce Purkyňovy nadace pro období 2015 - 2024
2015 - 2019 Na základě podrobné kontroly příjemců nadačních příspěvků VI. kola
otevřeného grantového řízení budou dlouhodobě podpořeny oprávněné
projekty záchrany nemovitého architektonického dědictví: Hrad Blansko, hrad
Kostomlaty, kostel Lenešice, kostel Deštné a hrad Lukov.
Bude probíhat změna nemovitého majetku Valdek Slatina čp. 12 a Zahrada
Slatina prodejem na finanční kapitál nadace.

2020

Vyhlášení VII. kola otevřeného grantového řízení v programu PAMÁTKY a
OBČANÉ na podporu občanských iniciativ zaměřených na záchranu
nemovitého kulturního dědictví. Vyhodnocení a příděl - odeslání prvních
příspěvků.

2021

Kontrola na místě příjemců nadačních příspěvků.

2022

Užší výběr projektů vhodných pro dlouhodobou podporu.

2023 - 2024 Podpora vybraných projektů pro dlouhodobou podporu.

Schváleno na zasedání správní rady PURKYŇOVY NADACE 10. září 2014
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Grantová pravidla Purkyňovy nadace
platná s účinností od 1. ledna 2015

1. Počínaje rokem 2000 vyhlašuje PURKYŇOVA NADACE program Památky a občané,
jehož cílem je podpora občanských iniciativ, které usilují o záchranu nemovitého
kulturního dědictví České republiky. Program je realizován formou otevřeného
grantového řízení.
2. V čase úpravy těchto grantových pravidel probíhá VI. kolo otevřeného grantového
řízení. Pro dlouhodobou podporu bylo vybráno 5 projektů, které splňují zadávací
podmínky a vyžadují dlouhodobou podporu.
3. V souladu s koncepcí nadace bude vyhlášeno v roce 2020 VII. kolo otevřeného
grantového řízení. Další grantová kola budou vyhlašována přibližně v pětiletém
cyklu.
4. PURKYŇOVA NADACE zveřejňuje zadávací podmínky grantového řízení,
vyhodnocení, příděl prostředků občanským iniciativám a všechny další tranže
přídělů na internetových stránkách www.purknadace.cz
5. Příděly grantového řízení jsou obsaženy ve výročních zprávách nadace. Výroční
zprávy jsou rovněž v plném rozsahu umisťovány na internetové stránky nadace.
6. O vyhodnocení grantového řízení, výši příspěvků na jednotlivé projekty a přídělech
pro vybrané projekty pro dlouhodobou podporu rozhoduje správní rada nadace na
základě seznámení se a kontroly na místě nemovité památky.
7. Prostředky nadace určené pro grantování vyčleňuje správní rada nadace v souladu
se statusem nadace.
Schváleno na zasedání správní rady PURKYŇOVY NADACE 10. září 2014
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Přehled o příjmech a výdajích nadace za rok 2017 v Kč
Finanční prostředky k 1.1.2017:

4.108.632,24

Příjmy:
- pronájem nemovitostí 2017
- úroky z běžného účtu
- plnění od pojišťovny
- tržba z prodeje majetku
celkem

324.583,414,34
5.802,92
18.388.684,18.719.484,26

Výdaje:
- poskytnuté nadační příspěvky
- daň z nemovitostí
- úhrada za energie a další služby
- ostatní výdaje
- pořízení bytů ORBIS Lovosice
- půjčka Narcis s.r.o.
celkem

2.060.000,6.771,63.156,22
20.846,24
13.000.000,5.400.000,20.550.773,46

Finanční prostředky k 31.12.2017:

2.277.343,04

Přehled poskytnutých příspěvků v r. 2016 v tis. Kč
Lenešický okrášlovací spolek
Spolek přátel hradu Lukova
Za Opavu
Spolek pro záchranu hradu Blansko
Rádobydivadlo Klapý
VALDEK, o.p.s.
Celkem
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100
100
50
50
10
1.750
2.060
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16

17

18

Stav prací po opravě lodi kostela.

19

Obnova po havárii kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích,
Ing. Plaček, spolek pro záchranu kostela.

20

Jiří Pelc - spolek pro záchranu hradu Blansko. Informace o dalším postupu
záchrany hradu.
21

Podpora záchrany hradu Lukov u Zlína, pohled na způsob
restaurování obvodového zdiva dolního hradu 31.5.2018.

22

Pohled z vyhlídkové věže hradu Blansko, září 2017.
23

PURKYŇOVA NADACE
Slatina č.p. 11, 410 02 Lovosice 2
tel.: 602 118 315
e-mail: purknadace@seznam.cz
www.purknadace.cz

Poděkování patří
příznivcům a spolupracovníkům nadace.
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Obec Slatina pod Házmburkem
(žlutá šipka směřuje na sídlo nadace - areál Slatina č.p.11, v majetku Purkyňovy nadace)

