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A. POSlání A cíle nAdAce
Posláním nadace české architektury je podpora a prezentace české 
architektury jako nedílné součásti současné kultury.
klade si za cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu. 
udělenými nadačními příspěvky usiluje o systematickou podporu 
zejména výstavní a publikační činnosti jak pro odborníky, tak pro 
širokou veřejnost. Soustavně podporuje ediční záměry, jako důležité 
chápe prezentaci české architektury v zahraničí i zprostředkování 
významných zahraničních architektonických výstav v české republice. 
nadace nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů ani na provoz 
a aktivity škol architektury.           

POSlání A cíle nAdAce  53.2.5. zlatý řez, občanské sdružení



B. Vznik A HiStOrie nAdAce
nadace české architektury (dále nčA) vznikla oddělením od nadace 
český fond umění (nčFu), organizace společné pro výtvarné umělce 
a architekty, která tuto nadaci zřídila v souladu se svým statutem. 
registrována byla dne 30.6 .1997 u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod 
registračním číslem P1-525/97 jako nadace český fond architektury. 
dne 4.12.1998 došlo v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích 
k přeregistraci nadace u krajského obchodního soudu  v Praze 2,
oddíl n, složka č.58 pod novým jménem nadace české architektury 
(nčA). V roce 1999 se nadace stala členem asociace Fórum dárců, 
sdružení nadací působících v české republice. V lednu roku 2001 se 
nadace zúčastnila výběrového řízení vyhlášeného Úřadem vlády české 
republiky na rozdělení nadačního investičního fondu (dále niF), 
v řízení uspěla a zařadila se tak mezi vybrané nadace, jejichž nadační 
jmění bylo posíleno finančními prostředky státu.      

Vznik A HiStOrie nAdAce  73.3.1. AmP Arquitectos / Ve znamení vulkánu



c. zPráVA O činnOSti nAdAce 
V rOce 2007
1. SPráVA OBjektů V PrAze A Brně
nčA je vlastníkem dvou nemovitostí v Praze a Brně. Obě nemovitosti 
jsou historické domy situované v centru města.  

StArOBrněnSká 16/18, BrnO
jedná se o vývojově složitý celek tvořený původně dvěma samostat-
nými gotickými domy. roku 1615 byly domy spojeny s domem pánů 
z kunštátu. V roce 1713 byl na náklady města celý areál přestavěn na 
obchodní bazar. Byl tak dokončen stavební vývoj neobvyklé průchozí 
dispozice se dvěma úzkými hloubkovými křídly, která navazují na dům 
pánu z kunštátu. 

BetlémSké nám. 5A, PrAHA
Objekt je pozoruhodný svou historií i úzkým vztahem k Betlémské kapli. 
jeho středověký majitel, bohatý měšťan, byl mecenášem Betlém-
ské kaple a předpokládá se, že v domě pravděpodobně žil mistr jan 
Hus. Později objekt sloužil jako nazaretská kolej university karlovy. 
Původně se jednalo o dva samostatné domy, které spojil v hypotetické 
rekonstrukci gotického stavu architekt jaroslav Fragner v letech 
1949-1953.
 
Oba objekty jsou pronajaty a příjmy z nájmů jsou trvalým  finančním 
zdrojem nadace. Příjmy z nájmů roku 2007 činily u brněnského domu 
2,8 milionů kč, u pražského domu 1,5 milionů kč. Oba objekty vyžadují 
investice. Ve spolupráci s nájemci a dle svých finančních možností 
nčA postupně objekty opravuje. 

zPráVA O činnOSti nAdAce V rOce 2007  93.4.1. „Formula new ljubljana / Sadar Vuga Architekti“
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Pražský dům je v lepším technickém stavu, v jeho prostorách sídlí 
galerie jaroslava Fragnera, restaurační zařízení  klub architektů 
a knihkupectví Fraktály specializované na architekturu a moderní 
výtvarné umění, v rámci knihkupectví je dočasně otevřena prodejní 
galerie modernista, specializovaná na nábytek a bytové doplňky 
z první poloviny dvacátého století. Během roku 2006 se začala 
projektově připravovat druhá fáze rekonstrukce půdních prostor 
objektu, ve kterých by měly být zřízeny kanceláře a zasedací místnost. 
díky tomu dojde k očištění a  zvětšení výstavních prostor v 1.patře. 
z finančních a organizačních důvodů bylo nutné termín realizace 
přesunout na 2.pololetí roku 2008.

Současný technický stav brněnského domu není zcela vyhovující 
a tak částka, kterou vyžadují běžné opravy a údržba je vyšší než 
u domu pražského. V prostorách sídlí galerie architektury, kancelář 
české komory architektů, jazyková škola Bec, knihkupectví knižní klub, 
restaurační zařízení áčko a kavárna StyX. Prostory po bývalé vinárně 
u rytíře zůstávají stále zavřené. 

2. gAlerie jArOSlAVA FrAgnerA V PrAze A gAlerie ArcHitek-
tury V Brně
z důvodu souladu s nadačním zákonem jsou obě galerie pronajaty 
občanským srdužením – Architectura v Praze a centrum architektury 
v Brně. Výše nájemného je symbolická a činí 1 kč ročně. Občanským 
sdružením je umožněno prostory galerií dále pronajímat za podmínek 
vycházejících z nájemní smlouvy. mimo nájemné hradí provozovatelé 
galerií poplatky za služby tj. energii a topení, které činily za rok 2007  
pro pražskou galerii odhadem 80 000 kč (není dosud vyúčtována 
spotřeba plynu za 2.pololetí roku 2007) a 96 800 kč pro brněnskou 
galerii.

do výstavního plánu galerií správní rada nadace nezasahuje a jsou 
v plné kompetenci obou gal eristů – dana merty v Praze a renaty 
Vrabelové v Brně. Občanská sdružení se každoročně zúčastňují nadací 
vypsaného výběrového řízení na rozdělení nadačních příspěvků.  
V roce 2007 získalo občanské sdružení Architectura částku 250 000 kč 
a občanské sdružení centrum architektury 450 000 kč. Bližší informace 
naleznete v části grantová politika nadace.
       
2.1. PřeHled VýStAV V gAlerii jArOSlAVA FrAgnerA V PrAze 
V rOce 2007

český architektonický kubismus
Představení významných osobností českého kubismu
prosinec 2006 březen 2007  

Formula new ljubljana
tvorba slovinského ateliéru Sadar Vuga Arhitekti
duben – květen 2007

neoficiální a figurativní / Studio newwork
Práce nekonformního architektonického studia Svatopluka Sládečka
červen 2007

Výjimečné domy / Alternativa individuálního bydlení
Ojedinělé projekty rodinného bydlení
červenec – srpen 2007

designed by erick van egeraat / eeA
tvorba známého rotterdamského architektonického studia eeA
září – říjen 2007

10  zPráVA O činnOSti nAdAce V rOce 2007
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zdeněk Fránek - Perspektivy
Průřez tvorbou brněnského architekta 
říjen – listopad 2007

AmP Arquitectos / Ve znamení vulkánu
tvorba španělského architektonického studia 
prosinec 2006 – leden 2007

kontakt :

galerie jaroslava Fragnera
Betlémské nám. 5a, 110 00  Praha 1
tel./fax: 222222157, e-mail: gjf@gjf.cz
http: // www.gjf.cz

2.2. PřeHled VýStAV V gAlerii ArcHitektury V Brně V rOce 2007

jindřich kumpošt
Výstava Spolku Obecní dům Brno z cyklu o meziválečných brněnských 
architektech
prosinec 2006 – leden 2007

Big ideAS, Bjarke engels group
Projekty a realizace předního dánského ateliéru B.i.g. 
únor 2007

Obchodní palác centrum v Brně
Historie a záměr rekonstrukce obchodního domu architekta Vladimíra 
karfíka
březen 2007

moderní architektura v kolumbii
Současná architektura kolumbie
duben 2007

Výjimečné domy / Alternativa individuálního bydlení
Ojedinělé projekty rodinného bydlení
květen - červen 2007

grand Prix Obce architektů 2007
Přehlídka oceněných realizovaných staveb roku 2006
červenec 2007

Současná architektura ve Slovinsku 
Výběr realizovaných staveb za období 1997-2007
listopad – prosinec 2007

elly a Oskar Oehlerovi
Výstava Spolku Obecní dům Brno z cyklu o meziválečných brněnských 
architektech
prosinec 2007 – leden 2008

kontakt :

galerie architektury
Starobrněnská 16/18, 602 00  Brno
tel./fax: 542212506, e-mail: renata.vrabelova@ga-brno.cz
http: // www.ga-brno.cz

12  zPráVA O činnOSti nAdAce V rOce 2007
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3.1. kAtegOrie A - VýStAVy
do výběrového řízení se přihlásilo celkem 12 projektů, grantová komise 
vybrala 4 projekty, mezi které rozdělila částku 243 000 kč.

3.1.1. centrum nové architektury, Ostrava – 60 000 kč - „galerie cnA“ 
Občanské sdružení cnA, fungující třetím rokem, aktivně vstupuje do 
kulturního dění Ostravska. uspořádalo v rámci projektu „galerie cnA“ 
řadu výstav, přednášek, studentskou fotografickou soutěž a jednoden-
ní zájezd orientovaný na architekturu polského Slezska. 
Více informací týkajících se činnosti sdružení viz. http: www.cnarch.cz.

3.1.2. Spolek posluchačů architektury čVut Praha – 33 000 kč – 
„Olověný dušan“
Pořadatel: Spolek posluchačů architektury čVut 
název výstavy: Olověný dušan
místo konání: galerie mánes, březen 2007 
Soutěž a výstava Olověný dušan se stala již prestižní akcí 
vyhlašovanou každoročně Spolkem posluchačů architektury při FA 
čVut v Praze. cílem soutěže je získat nezávislý názor na kvalitu výuky 
architektury na FA čVut v Praze.
Více informací týkajících se činnosti sdružení viz. http: www.spa-fa.cz 

3.1.3. centrum architektury, gA  Brno  – 90 000 kč – „Big ideAS“
Pořadatel: centrum architektury Brno, Architektura Praha, FA Vut 
v Brně
název výstavy: Big/ideAS
místo konání: galerie architektury  Brno, únor 2007  
Výstava představila tvorbu dánského ateliéru B.i.g. důležitou součástí 
výstavního projektu byla přednáška, na které architekt Bjarke ingels 
představil filosofii ateliéru, k výstavě byl vydán katalog. 

3.1.2. Spolek posluchačů architektury čVut Praha, - „Olověný dušan“

d. grAnty
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3.1.4. centrum architektury, gA Brno  – 60 000 kč – „moderní architek-
tura kolumbie“
Pořadatel: centrum architektury Brno, Architektura Praha 
název výstavy: moderní architektura v kolumbii 
místo konání: galerie architektury Brno, duben 2007 
Výstava představila u nás nepříliš známou architektonickou tvorbu 
v průběhu dvacátého století v kolumbii. Projekt vznikl na základě spo-
lupráce universit FA čVut v Praze a unAl v Bogotě.

3.2. kAtegOrie B – PuBlikAce A Přednášky
do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 projektů, grantová komise 
vybrala 12 projektů mezi které rozdělila částku 755 000 kč.

3.2.1. jana kostelecká, Brno – 75 000 kč – „Pecha kucha night 
Prague“
Pořadatel: Architectura Praha 
Produkce: jana kostelecká
typ projektu: cyklus přednášek
místo konání: kino Aero Praha
Pecha kucha night Prague je cyklus 14 prezentací za pomocí 20-ti 
obrázků v čase 20 vteřin na každý obrázek 5x do roka. tento ojedinělý 
koncept byl vytvořen dvojicí britských architektů – Astrid klein 
a marka dythama, žijících v japonsku. Praha se připojila ke světovým 
metropolím, kde tato živá setkání architektů, designerů, grafiků, malířů 
a fotografů probíhají. již během prvního večera si Pecha kucha night 
Prague získala velkou popularitu především mezi mladými posluchači.
Více informací týkajících se projektu viz. http: www.pechakucha.cz 

3.2.2. miroslav masák, Úvaly – 75 000 kč – „Fenomén SiAl“ 
řešitel: miroslav masák
typ projektu: publikace
název publikace: Fenomén Sial
termín vydání: rok 2008

rok 2008 je čtyřicátým výročím formálního vzniku architektonického 
ateliéru SiAl. Publikace vyjde u příležitosti tohoto výročí a představí 
historii a práci libereckých architektů. nadační příspěvek byl přidělen 
na přípravnou fázi publikace. 

3.2.3. zlatý řez, s.r.o., Praha – 80 000 kč – „monografie / Současná 
česká architektura“ 
řešitel: jana tichá, irena Fialová
typ projektu: publikace
termín vydání: 2007
Vydavatelství zlatý řez tímto zahajuje novou řadu publikací zaměřenou 
na prezentaci současných českých architektů a architektonických 
kanceláří. záměrem projektu je představit tvorbu významných českých 
architektů střední generace narozených kolem roku 1960, kteří vstoupi-
li do profesního života na počátku 90.let. ediční řada zahajuje dvěmi 
publikacemi věnovanými ateliérům d3A a dam.
na základě žádosti řešitele byl termín vydání publikace přesunut 
na konec roku 2008. 

3.2.4. zlatý řez, s.r.o., Praha – 80 000 kč
 – „česká republika-architektura XX.stol./čechy“ 
řešitel: jana tichá, michal kohout
typ projektu: publikace
termín vydání: 2007
Publikace uzavírá řadu knižních průvodců po moderní české 
architektuře. jejích úkolem je pomoci při studiu moderní architektury 
české republiky. dosud byly vydány průvodci po Praze, moravě 
a Slezsku. Výše uvedená publikace obsahuje přes 2000 záznamů 
jednotlivých objektů z oblasti čech. Vzhledem k náročnosti přípravy byl 
termín vydání posunut se souhlasem správní rady na konec roku 2008.

16  grAnty



3.2.5. zlatý řez, občanské sdružení, Praha – 80 000 kč – „zlatý řez“
řešitel: jana tichá
typ projektu: časopis
nčA již tradičně podporuje vydávání časopisu zlatý řez. časopis exis-
tuje již od roku 1992, jednotlivá čísla jsou připravovaná jako tématické 
celky. V roce 2007 vyšlo číslo zlatý řez 29 mediální fasáda věnované 
vazbě vnějšího pláště budov na tvorbu veřejného prostoru. 

3.2.6. cceA – centrum pro středoevropskou architekturu o.s., Praha – 
50 000 kč – „Start Architecture“
řešitel: igor kovacevic
Organizátor: o.s. cceA, Praha
typ projektu: cyklus přednášek
místo konání: nod/roxy, Praha
cceA uspořádalo cyklus přednášek mapujících různé přístupy 
k výuce na školách architektury v české republice i v zahraničí. mezi 
přednášejícími byli vybraní pedagogové a tvůrčí architekti s originál-
ním přístupem k výuce. 
Více informací týkajících se činnosti cceA viz. http: www.ccea-info.org 

3.2.7. cceA – centrum pro středoevropskou architekturu o.s., Praha – 
100 000 kč – „Big deAl“
řešitel: igor kovacevic
Organizátor: o.s. cceA, Praha
typ projektu: multimediální projekt
Projekt mapuje vznik a vývoj osmi vybraných architektonických 
atelierů architektů ve věku kolem 40 let. těžištěm projektu jsou krátká 
interview, ve kterých jsou otevřeny některé problémy související 
se získáním zakázky a s vlastním prosazením v konkurenčním prostředí. 

grAnty  193.1.3. centrum architektury, gA  Brno - „Big ideAS“



3.2.8. Archiweb s.r.o., Brno – 80 000 kč – „archiweb.cz – internetové 
centrum architektury“
řešitel: jan kratochvíl
typ projektu: elektronická verze architektonického časopisu
místo konání: www.archiweb.cz
internetový projekt „archiweb.cz“ soustřeďuje informace o stavbách, 
architektech, soutěžích, místech a dění v oblasti architektury. důraz 
klade na dění v čr, informuje též o významných událostech v zahraničí. 
Archiweb získává stále více čtenářů – průměrný denní počet návštěv 
činil v roce 2007 4 164 čtenářů a počet shlédnutých stránek 27 256. 
V současné době je nejnavštěvovanějším internetovým mediem 
o architektuře, využíván je jak odbornou, tak laickou veřejností.

3.2.9. Občanské sdružení Fiducia, Ostrava – 20 000 kč –„Ostravské 
přednášky o architektuře“
Pořadatel: občanské sdružení Fiducia
typ projekt: cyklus přednášek
místo konání: klub Fiducia Ostrava
Občanské sdružení Fiducia pořádalo během roku řadu výstav, 
přednášek a veřejných diskuzí nad problémy ostravské architektury. 
Bylo jedním z  organizátorů bienále industriální stopy, jehož cílem bylo 
přiblížit veřejnosti kvalitu a význam industriálních staveb. 
Aktivity sdružení Fiducia mají stále větší podporu ostravské veřejnosti.
Více informací týkajících se činnosti sdružení viz. http: www.antikfidu-
cia.com 

3.2.10. Petr Vaněk, Praha – 30 000 kč – „digitální architekt / Přednášky 
a workshop 07“
řešitel: Petr Vaněk, tým digitální architekt
typ projektu: přednášky
místo konání: FA čVut v Praze, FA Vut v Brně
tým digitálního architekta uspořádal celkem jedenáct přednášek 
zahraničních architektů v Praze a v Brně a workshop na téma

„Hledání formy“ na FA čVut v Praze. Přednášky, navštěvované zejmé-
na studenty, představují současné trendy vědy a techniky směřované 
k digitálním technologiím a jejich využití v architektuře. 
digitální architekt je propagován na stránkách internetového časopisu 
www.e-architekt.cz a na nově spuštěném portálu www.digiarch.cz

3.2.11. Občanské sdružení 400/27 Ústí nad labem – 20 000 kč – 
www.usti-aussig.net
řešitel: jan Vaca
typ projektu: digitální průvodce po architektuře
místo konání: www.usti-aussig.net
Občanské sdružení 400/27 uvádí na nově vzniklém portálu www.usti-
aussig.cz důležité stavby Ústí nad labem a jeho okolí, které vznikly
od roku 1900 do současnosti. cílem projektu není pouze stavby kata-
logizovat, ale též s jejich pomocí rozkrýt podvědomí města a poukázat 
na skutečnost, že Ústí nad labem bylo jedno z průmyslových základen 
rakousko-uherska.

3.2.12. Alena Hanzlová, Praha – 65 000 kč – „nOi Architecten“
řešitel: Alena Hanzlová
typ projektu: internetová galerie
místo konání: www.gaaleriie.net
internetová galerie www.gaaleriie.net uvedla další výstavu, ve které 
představila tvorbu holandského architektonického ateliéru niO Archi-
tecten. Webová prezentace fotografií, plánů, modelů a textů 
doprovázená mluveným slovem byla doplněna přednáškou zakladatele 
studia maurice nio, k výstavě vyšel katalog. 
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3.3.kAtegOrie B – VýStAVA + kAtAlOg
do této kategorie bylo zařazeno 8 projektů, vybrány byly tři projekty 
a rozděleno celkem 300 000 kč. 

3.3.1. Architectura, gjF Praha  – 150 000 kč – „SeArcH“ převedeno 
na „AmP Arquitectos / Ve znamení vulkánu“
Pořadatel: Architectura Praha, centrum architektury Brno, AmP Arqui-
tectos 
název výstavy: AmP Arquitectos / Ve znamení vulkánu
místo konání: galerie jaroslava Fragnera Praha, prosinec 2007   
Výstavu amsterdamského atelieru SeArcH nebylo možné z organi-
začních důvodů uskutečnit, nadační příspěvek byl se souhlasem 
správní rady přesunut na výstavu španělského architektonického 
ateliéru z teneriffe. Prezentace prací byla doplněna přednáškou 
architektů josé ma rodriqueze Postrana a Felipe Artengo rufina, 
k výstavě byl vydán katalog. 

3.3.2. Spolek Obecní dům Brno – 80 000 kč – „elly a Oskar Oehlerovi“
Pořadatell: Spolek Obecní dům Brno, centrum architektury Brno, dům 
umění Olomouc
název výstavy a publikace: elly a Oskar Oehlerovi 
místo konání: galerie architektury Brno, prosinec 2007 – leden 2008
Vydavatel publikace: Spolek Obecní dům Brno. Spolek Obecní dům 
Brno seznamuje prostřednictvím výstav a publikací systematicky 
širokou veřejnost s meziválečnou moderní architekturu moravy. 
Od roku 1998 vydává ediční řadu zaměřenou na dosud opomíjené 
architekty brněnské avantgardy. Pro rok 2006 byli vybráni manželé Oe-
hlerovi, kteří patří mezi výjimečné osobnosti meziválečné architektury. 

3.3.3. dušan řezáč – 70 000 kč – „moderní architektura kolumbie“
Pořadatel: Architectura Praha, centrum architektury Brno
název výstavy: moderní architektura v kolumbii 
místo konání: galerie jaroslava Fragnera Praha, březen 2007 

Výstava představila u nás nepříliš známou architektonickou tvorbu 
v průběhu dvacátého století v kolumbii. Projekt vznikl na základě 
spolupráce universit FA čVut v Praze a unAl v Bogotě.

3.4. mimOřádné nAdAční PříSPěVky
mimořádné nadační příspěvky jsou přidělovány na základě individuál-
ních žádostí  a naléhavosti pomoci s finančním pokrytím při realizaci 
nových projektu vznikajících až po termínu výběrového řízení.

3.4.1. Architectura, gjF  Praha – 100 000 kč – „Formula new ljubljana 
/ Sadar Vuga Architekti“
Pořadatel: Architectura Praha, galerie dessa 
název výstavy: Formula new ljubljana
místo konání: galerie jaroslava Fragnera Praha, duben 2007   
Putovní výstavu Formula new ljubljana vytvořil slovinský architek-
tonický ateliér Sadar Vuga Architekti speciálně pro loňský 10. ročník 
benátského bienále architektury. Výstava byla doplněna přednáškou 
eduarda Sampera. 

3.4.2. centrum architektury, gA  Brno  – 200 000 kč – „Současná archi-
tektura ve Slovinsku“
Pořadatel: centrum architektury Brno, FA Vut v Brně
název výstavy: Současná architektura ve Slovinsku
místo konání: galerie architektury v Brně, listopad 2007  
Výstava, původně připravená pro trienále architektury v lisabonu, 
představila 24 projektů mladých slovinských ateliérů.

3.4.3. centrum architektury, gA  Brno  – 100 000 kč – „Provozní náklady 
galerie architektury v Brně“
Sdružení centrum architektury se dostalo v průběhu roku do obtížné 
finanční situace. z tohoto důvodu byla galerie v období 
od 1.8. - 1.11.2007 uzavřena. mimořádný nadační příspěvek byl 
poskytnut na krytí provozních nákladů do konce roku 2007.
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3.5. Vrácené nAdAční PříSPěVky

3.5.1. Spolek posluchačů architektury čVut Praha – 45 000 kč – „letní 
škola architektury“
nadační příspěvek, udělený v roce 2005, byl vrácen v plné výši, letní 
škola architektury se nekonala.

3.5.2. Adam gebrian, zlín – 20 000 kč – „20+3 / Sborník textů o 
současné architektuře“
druhý díl sborníku textů známých architektů nebyl vzhledem 
k časovému vytížení autora publikován, nadační příspěvek udělený 
v roce 2006 byl vrácen v plné výši.

3.5.3. lukáš Brom, monika mitášová, cyril říha – 30 000 kč – 
„ArcHiAtlAS“
řešitel: lukáš Brom, monika mitisová, cyril říha
typ projektu: publikace
Publikace ArcHiAtlAS měla zpracovat tvorbu 6 současných českých 
architektonických studií z generace současných třicátníků. Projekt byl 
podpořen nadačním příspěvkem v roce 2006, autorům se nepodařilo 
shromáždit potřebné finanční prostředky a příspěvek byl v plné výši 
vrácen.

 3.5.4. ntm Praha – 60 000 kč – „Břetislav štorm 1907-1960“
Projekt měl výstavou a katalogem představit dosud opomíjenou osob-
nost architekta Břetislava štorma. Výstava se měla konat v prostorách 
ntm v Praze v roce 2007. Vzhledem k mimořádně napjaté finanční 
situaci této instituce vedení rozhodlo výstavu nepořádat a nadační 
příspěvek byl v plné výši počátkem roku 2007 vrácen.  

grAnty  253.2.9. Občanské sdružení Fiducia -„Ostravské přednášky o architektuře“



e. niF
Úřad vlády české republiky vyhlásil v lednu 2001 výběrové řízení na 
rozdělení nadačního investičního fondu (dále niF) založeného v roce 
1993 Fondem národního majetku čr. dne 12.12.2001 schválila Posla-
necká sněmovna Parlamentu čr svým usnesením č. 1946 výsledky 
výběrového řízení a tímto rozdělila mezi 64 nadací částku celkem 849,3 
milionů kč s cílem jednorázově posílit neziskový sektor. 

nčA ve výběrovém řízení uspěla a dostala tak možnost navýšit 
nadační jmění o přidělené finanční prostředky. Správa a využití těchto 
prostředků je vázána Smlouvou uzavřenou mezi Fondem národ-
ního majetku čr a nčA. Pravidelné roční výnosy je nčA povinna 
rozdělovat formou nadačních příspěvků v otevřeném výběrovém řízení 
samostatně a nezávisle na vlastních programech. V dubnu roku 2002 
získala nčA částku 15 599 000 kč, kterou uložila do podílových listů 
Balancovaného fondu nadací ŽB – trust (10 413 579 ks ) a Podílového 
fondu čSOB nadační (5 200 000 ks) a o kterou navýšila své nadační 
jmění.  V březnu roku 2003 na základě dalšího odprodeje akcií z niF 
získala nčA částku ve výši 5 234 000 kč. za výše uvedenou částku bylo 
nakoupeno celkem 5 173 981 ks podílových listů Balancovaného fondu 
nadací ŽB – trust a byla podána žádost o navýšení nadačního jmění, 
tak jak je požadováno ve smlouvě s Fondem národního majetku, 
na městský soud v Praze. usnesením městského soudu  F 40812/2003
ze dne 2.5.2003 však byla žádost o navýšení zamítnuta. Bylo podáno 
odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, které bylo dne 21.6.2004 zamítnuto. 
dne 14.9.2004 podala nčA dovolání proti usnesení Vrchního soudu 
v Praze k nejvyššímu soudu čr, které bylo kladně vyřízeno a a podí-
lové listy byly k 2.9.2006 registrovány. celková škoda, která nčA soud-
ním jednáním dle rozboru daňového poradce ing. jiřího cellera vznikla, 
činí 85.860 kč. 

niF  273.2.7. cceA – centrum pro středoevropskou architekturu o.s., Big deAl“



V březnu roku 2004 získala nčA další částku ve výši 3 949 000 kč, 
za kterou pořídila podílové listy fondu Živnobanka nadační ŽB – trust, 
investiční společnosti a.s. a podala žádost o navýšení nadačního jmění 
k městskému soudu v Praze. Vzhledem k zamítnutí odvolání k Vrchnímu 
soudu ze dne 14.9.2004 (viz. předchozí odstavec) rozhodla správní rada 
nadace o stažení této žádosti o navýšení, podílové listy prodala 
a finanční prostředky uložila na termínovaný vklad vedený u čSOB, 
a.s., č. ú. 193341249 / 0300. zápis navýšení byl proveden 18.11.2004. 

V prosinci roku 2004 získala nčA další část z niF ve výši 9 183 000 kč, 
kterou do vyřízení dovolání k nejvyššímu soudu čr uložila na výše 
uvedený termínovaný vklad. registrace navýšení byla provedena 
k 6.1.2005. V listopadu roku 2006 získala nčA další finanční prostředky 
z niF v hodnotě 2 012 000 kč, za které pořídila podílové listy růstového 
fondu nadací, Pioneer investiční společnosti a.s., částka byla zareg-
istrována městským soudem v Praze dne 22.12.2006. k 20.12.2006 byl 
ukončen termínovaný vklad vedený u čSOB, a.s. č.ú. 193341249/0300 
a finanční prostředky byly převedeny dočasně na běžný účet vedený 
u čSOB, a.s. č.ú. 188112732/0300. dne 5.2.2007 bylo za výše uvedenou 
částku nakoupeno 12 869 462 ks podílových listů růstového fondu 
nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. 

Přehled uložení finančních prostředků z niF k 31.12.2007
1.Podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční 
společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 15 587 560 ks
v celkové nominální hodnotě k 31.12.2007 - 15 698 231,68 kč.
2.Podílové listy Podílového fondu čSOB nadační, OB invest, investiční 
společnost, a.s., v počtu 5 200 000 ks v celkové nominální hodnotě 
k 31.12.2007- 5 317 000 kč. 
3.Podílové listy růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, 
a.s., otevřený podílový fond v počtu 14 780 556 ks v celkové nominální 
hodnotě k 31.12.2007-14 606 145,44 kč.

dodatkem č.6 ke Smlouvě s Fondem národního majetku čr a nčA 
z 4.5.2005 se mění pravidla využití výnosů z finančních prostředků z niF. 
Bez ohledu na skutečné výnosy je určen algoritmus výpočtu povinného 
objemu rozdělených nadačních příspěvků, které musí být rozděleny 
výhradně mezi neziskové organizace. díky tomu a skutečnosti, 
že částka, kterou nčA pravidelně rozděluje, je několikanásobně vyšší, 
rozhodla správní rada počínaje rokem 2006 vyhlašovat pouze jedno 
výběrové řízení za podmínky, že vypočtená povinná částka bude 
rozdělena výhradně mezi občanská sdružení. Povinná částka pro rok 
2007 je 464 103 kč. Podmínka byla splněna, mezi občanská sdružení 
bylo ve výběrovém řízení rozděleno celkem 673 000 kč. Výsledky 
výběrového řízení  včetně krátké charakteristiky vybraných projektů 
jsou uvedeny v kapitole c/ zpráva o činnosti nčA, bod 3.

náklady
díky novému způsobu organizace rozdělování nadačních příspěvků, 
kdy je vyhlašováno pouze jedno výběrové řízení, neuplatňuje nčA 
v nákladech z niF nákladové položky související s organizací řízení. 
 
Výnosy
Výnosy za rok 2007 činily celkem 427 965,53 kč. Podíl jednotlivých 
finanční produktů na výnosech je následující:
- úroky z běžného účtu  24 659,26
- dividenda podílových listů Balancovaného fondu nadací 110 671,68          
- dividenda podílových listů čSOB nadační   38 409,03
- dividenda podílových listů růstového fondu nadací 254 225,56

celkem       427 965,53

nadační příspěvky z niF 
Povinná vypočtená částka        464 103,00
rozděleno       673 000,00

niF  2928  niF
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F. SPOluPráce S VeřejnOStí
nčA spolupracuje s profesními a zájmovými organizacemi a archi-
tektonickými spolky. nčA je v kontaktu s odbornými časopisy jako 
například Architekt, zlatý řez, Stavba, erA, a s provozovateli 
webových stránek zaměřených na architekturu (archiweb,e-ArcHi-
tekt). na stránkách těchto médií se objevují informace o aktivitách 
obou architektonických galerií a dění v nadaci. 

jana kostelecká, Brno - „Pecha kucha night Prague“
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g. StrukturA nAdAce
Struktura nčA je zakotvena ve Statutu nadace, tvoří ji správní rada, 
dozorčí rada a kancelář nadace. Správní rada nadace je 6členná, 
dozorčí rada 3členná. kandidáty do správní i dozorčí rady navrhují 
architektonické spolky. Funkční období členů je tříleté, každý rok končí 
mandát  2 členů správní rady a 1 člena dozorčí rady. členové správní 
a obdobně dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. 28.11.2007 
proběhly řádné volby. Opětovně byli zvoleni radek kolařík a martin 
Peterka do správní rady nadace a neda cajthamlová do dozorčí rady 
nadace. na základě osobní žádosti abdikoval jaroslav Wertig. V rámci 
řádných voleb byla na jeho místo v dozorčí radě zvolena lenka jelínk-
ová. dozorčí rada na svém prvním zasedání zvolila nového předsedu 
jana Aulíka. 

Složení orgánů nčA v roce 2007 :

Předseda správní rady:
ivan Vavřík 
 
místopředseda správní rady: 
martin Peterka
  
Ostatní členové správní rady: 
tomáš Bezpalec 
michal kuzemenský
tomáš zlámal
radek kolařík 

Předseda dozorčí rady:
jan Aulík

centrum architektury, gA  Brno - „Big ideAS“
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Ostatní členové dozorčí rady: 
neda cajthamlová
lenka jelínková
  
ředitel kanceláře nčA:  
marie krátká 
 
Sídlo nčA: 
Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1

kancelář nčA: 
masarykovo nábřeží 250 – budova mánes, 110 00 Praha 1,
tel.: 2 24932929
e-mail : nca@nca.info, http: www.nca.info

nadační příspěvky rozděluje grantová komise složená ze zástupců 
správní a dozorčí rady nadace a z přizvaných nezávislých odborníků.

Přizvaní odborníci v roce 2007:
milena Sršňová
jaroslav zima
martin roubík

členství ve správní a dozorčí radě a v grantové komisi nadace je 
čestná funkce a náhradu spojenou s jejím výkonem stanovují vnitřní 
předpisy nčA. ředitel kanceláře nadace je v zaměstnaneckém 
poměru. zasedání správní a dozorčí rady probíhá zpravidla jednou 
měsíčně.

StrukturA nAdAce  353.2.12. Alena Hanzlová, Praha - „nOi Architecten“
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H. FinAnční zPráVA nAdAce
1. mAjetek nčA

1.1. nadační majetek nčA k 31.12.2007 tvoří:

a/ nemovité věci:
- domem čp. 341 v Brně postaveném na  pozemku č. parc. 479, poze-
mek č. parc. 479 o výměře  417 m2 (zastavěná plocha) v  katastrálním 
území město Brno,  městská část Brno - střed, zapsaných na lV č. 52 
u katastrálního úřadu Brno - město, se všemi součástmi a 
příslušenstvím tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudního 
znalce ing. miroslava Stibůrka ze dne 24. 5. 1998, č. znal.posudku
27/1/98
- domem čp. 33 v Brně postaveném na  pozemku č. parc. 478/2, poze-
mek č. parc. 478/2 o výměře 271 m2 (zastavěná plocha) v  katastrálním 
území město Brno,  městská část Brno - střed, zapsaných na  lV č. 52 
u katastrálního úřadu Brno - město, se všemi součástmi 
a příslušenstvím tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku 
soudního znalce ing. miroslava Stibůrka ze dne 24. 5. 1998, č. znal. 
posudku 27/2/98, které byly oceněny ve znaleckém posudku soudního 
znalce ing.m.Stibůrka ze dne 24.5.1998, číslo znaleckého posudku 
27/1/98 a ve znaleckém posudku ing. m.Stibůrka ze dne 24.5.1998, číslo 
znaleckého posudku 27/2/98 celkem částkou 19 985 970 kč 
- domem čp. 169 postaveném na pozemku č. parc. 198/2 v k.ú. Staré 
město / č. kat. území 727024/ zapsaných na lV č. 268 pro obec Praha 
/č. obce 554782/, katastrální území Staré město u katastrálního úřadu 
pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, oceněných znaleckým 
posudkem soudního znalce ing. Aleny šanovcové ze dne 29.6.2004, 
č. znaleckého posudku 3366/2004, na celkovou částku 13 528 420  kč. 

3.3.3. dušan řezáč - „moderní architektura kolumbie“
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b/ nepeněžitý majetek náležící do nadačního jmění:
- podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční 
společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 15 587 560 ks v celkové 
nominální hodnotě k 31.12.2007 - 15 698 231,68 kč 
- podílové listy Podílového fondu čSOB nadační, OB invest, investiční 
společnost, a.s., v počtu 5 200 000 ks v celkové nominální hodnotě 
k 31.12.2007 - 5 317 000 kč
- podílové listy růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, 
a.s., otevřený podílový fond v počtu 14 780 556 ks v celkové nominální 
hodnotě k 31.12.2007 - 14 606 145,44 kč.

1.2. Ostatní majetek nčA tvoří k 31.12.2007:
a/ nepeněžitý majetek
- podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční 
společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 27 209 ks v celkové 
nominální hodnotě k 31.12.2007 - 27 402,18 kč 
- podílové listy růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, 
a.s., otevřený podílový fond v počtu 5 430 156 ks v celkové nominální 
hodnotě k 31.12.2007 - 5 366 080,16 kč 
- podílové listy podílového fondu Activest Strategie, HVB Bank v počtu 
358 ks v celkové nominální hodnotě k 31.12.2007- 34 703,90 eur.

b/ peněžitý majetek uložený na bankovních účtech 
ve výši 5 566 244,02 kč.

závazky : nčA nemá žádné závazky

investice do majetku nčA:
Správní rada nčA rozhodla na jaře roku 2004 o dalším zhodnocení 
výstavních prostor galerie jaroslava Fragnera. Vychází z možnosti 
zbudovat v půdních prostorách objektu kancelářské prostory a vytvořit 
tak novou velkorysejší výstavní plochu v celém 1.patře objektu. 

Pro tyto účely vypracoval architekt luboš jíra projekt pro stavební po-
volení. V roce 2005 proběhla první etapa rekonstrukce. Byly přesunuty 
plynové kotle na půdu objektu do nově zbudované kotelny a v 1.patře 
se uvolnily prostory, které galerie používá zatím jako sklad. V roce 
2006 se začala projektově připravovala druhá fáze rekonstrukce, která 
je plánovaná na rok 2008. Běžná údržba pražského domu si vyžádala 
částku pouze 3 000 kč.

náklady na opravy a údržbu brněnského domu ve výši 241 783 kč byly 
několikanásobně vyšší. Byla opravena vzduchotechnika za 112 701 kč 
a položena nová dlažba v prostorách vzniklé kavárny Styx za 73 490 kč. 
dále musel být opraven topný systém za 29 553 kč, světelný poutač na 
fasádě objektu za 6 500 kč a elektroměry za 5 746 kč. Ostatní položky 
v hodnotě 13 795 kč představují běžnou údržbu domu. 

2. ekOnOmické ukAzAtele rOku 2007

Příjmy v roce 2007
Pravidelné příjmy nadace se podstatně nezměnily, tržby z pronájmu 
nemovitostí a služeb s pronájmem spojených zůstávají zhruba stejné, 
mírně poklesly tržby za prodej katalogů. díky situaci na bankovním trhu 
se podstatně snížily výnosy z cenných papírů, které oproti loňskému 
roku, kdy činily 787 676 kč, klesly na 502 233 kč. 
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Procentuální zastoupení hlavních příjmů však zůstává stejné jako 
v minulých letech.

tržby z pronájmů     4 384 844,- / t.j. 74,54 %
tržby z prodeje služeb   839 963,- / t.j. 14,28 %
tržby z prodeje zboží              35 876,- / t.j. 0,61 %
Úroky            119 447,- / t.j. 2,03 %
Výnosy z krátkodobého finančního        502 233,- / t.j. 8,54 %  
majetku (cenné papíry niF)
celkem                5 882 363,-

náklady v roce 2007 
Aktivity roku 2007 si nevyžádaly neplánované mimořádné náklady 
a hospodaření proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Finanční 
aktivity nčA byly poznamenány blížící se rekonstrukcí pražské galerie, 
která proběhne v příštím roce.  náklady se oproti roku 2006 podstatně 
snížily z původních  5 615 209 kč na aktuálních 4 692 877 kč. Procentuální 
zastoupení jednotlivých položek zůstává přibližně stejné.  

základní členění nákladů:
Spotřeba materiálu           11 511,- / t.j. 0,24 %
Spotřeba energie, vody, tepla (Brno, Praha) 943 805,- / t.j. 20,11 %
Prodané katalogy            6 765,- / t.j. 0,14 %
Opravy a údržba       244 698,- / t.j. 5,24 %
cestovné + reprezentace          51 835,- / t.j. 1,10 %
Ostatní služby     336 282,- / t.j. 7,16 %
mzdové náklady       770 096,- / t.j. 16,40 %
Sociální pojištění, ostatní sociální náklady  211 598,- / t.j. 4,50 %
daně a poplatky           17 191,- / t.j. 0,37 %
Odpisy      470 611,- / t.j. 10,03 %
Ostatní náklady       85 912,- / t.j. 1,83 %
Poskytnuté příspěvky             1 543 000,- / t.j. 32,88 %
celkem              4 693 304,- 

členění nákladů dle činnosti nadace:
náklady na provoz         2 678 693,- / t.j. 57,10 %
Vyplacené nadační příspěvky   1 543 000,- / t.j. 32,88 %
Odpisy            470 611,- / t.j. 10,02 %
celkem     4 693 304,-
 
závěrečné zhodnocení ekonomických ukazatelů
závěrem je možno konstatovat, že hospodaření nčA v roce 2007 
proběhlo úspěšně. Bylo ukončeno ziskem ve výši 1 189 059 kč. díky 
struktuře jmění nadace není nčA povinna v roce 2007 platit daň z příjmu. 
Finanční prostředky soustředěné na účtech nčA budou použity 
na plánovanou rekonstrukci v roce 2008.
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rOzVAHA k 31.12.2007 - AktiVA
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 v tisícich kč 

 stav  stav
 k prvnímu dni k poslednímu dni
 účetního období účetního období

  

A.	 Dlouhodobý	majetek	celkem	 31	410	 31	410

A.I.	 Dlouhodobý	nehmotný	majetek	celkem	 26	 26

 A.i.2. Software 26 26

A.II.	.Dlouhodobý	hmotný	majetek	celkem	 38	424	 38	577

 A.ii.1. Pozemky 2 653 2 653

 A.ii.3. Stavby 35 194 35 194

 A.ii.4. Samostatné movité věci 44 44

 A.ii.7. drobný dlouhodobý hm.majetek 336 336

 A.ii.9. nedokončený dlouhod.hm.maj. 47 50

 A.ii.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj. 150 300

A.IV.	.Oprávky	k	dlohodobému	majetku	celkem	 -7	040	 -7	510

 A.iV.2. Oprávky k softwaru -26 -26

 A.iV.6. Oprávky ke stavbám -6 641 -7 104

 A.iV.7. Oprávky k samost.movitým věcem -44 -44

 A.iV.10. Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému majetku -329 -336 

B.	 Krátkodobý	majetek	celkem	 48	832	 50	651

B.I.	 Zásoby	celkem	 117	 110

 B.i.7. zboží na skladě 117 110

B.II.	Pohledávky	celkem	 2	086	 1	962

 B.ii.1. Odběratelé 738 890

 B.ii.4. Poskytnuté provozní zálohy 216 276

 B.ii.5. Ostatní pohledávky 963 796

 B.ii.8. daň z příjmu 107 0

 B.ii.9. Ostatní přímé daně 0 0

 B.ii.17. jiné pohledávky 62 0

 v tisícich kč 

 stav  stav
 k prvnímu dni k poslednímu dni
 účetního období účetního období

  

B.III.	Krátkodobý	finanční	majetek	celkem	 46	616	 48	551

	 B.iii.1. Pokladna 1 1

 B.iii.3. Účty v bankách 16 776 5 567

 B.iii.4. majetkové cenné papíry 29 839 42 983

B.IV.	Jiná	aktiva	celkem	 13	 28

	 B.iV.1. Pokladna 0 7

 B.iV.2. Účty v bankách 13 21 

AKTIVA	CELKEM	 80	242	 81	744

AKTIVA AKTIVA

rOzVAHA k 31.12.2007 - AktiVA
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 v tisícich kč 

 stav  stav
 k prvnímu dni k poslednímu dni
 účetního období účetního období

  

A.	 Vlastní	zdroje	celkem	 79	531	 80	732

A.I.	 Jmění	celkem	 79	866	 79	878

 A.i.1. Vlastní jmění 79 866 79 878

A.II.	Výsledek	hospodaření	celkem	 -335	 854

 A.ii.1. Účet výsledku hospodaření xxxxxx 1189

 A.ii.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím období 847 xxxxxx

 A.ii.3. neuhrazená ztráta minulých let -1 182 -335

  

B.	 Cizí	zdroje	celkem	 711	 1012

B.III.	Krátkodobé	závazky	celkem	 545	 708

 B.iii.1. dodavatelé 0 1

 B.iii.3. Přijaté zálohy 184 213

 B.iii.4. Ostatní závazky 101 101

 B.iii.5. zaměstnanci 18 20

 B.iii.7. závazky k inst. soc. zab. a zdrav.pojištění 21 19

 B.iii.8. daň z příjmu 0 0

 B.iii.9. Ostatní přímé daně 8 9

 B.iii.10. daň z přidané hodnoty 73 209

 B.iii.17. jiné závazky 82 71

 B.iii.22. dohadné účty pasivní 58 65

B.IV.	Jiná	pasiva	celkem	 166	 304

 B.iV.1. Výdaje příštích období 166 304

 B.iV.2. Výnosy příštích období 0 0

  

PASIVA	CELKEM	 80	242	 81	744

PASIVA

VýkAz ziSku A ztráty  k 31.12.2007 - náklAdy
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 v tisícich kč 

  
         činnost  

        činnost hlavní            hospodářská           činnost celkem 
 

A.I	 Spotřebované	nákupy	celkem																															955	 7	 962

 A.i.1. Spotřeba materiálu 12  12

 A.i.2. Spotřeba energie 943  943 

 A.i.4. Prodané zboží  7 7  

A.II	 Služby	celkem																															 603	 30	 633

 A.ii.5. Opravy a udržování 245  245  

 A.ii.6. cestovné 37  37

 A.ii.7. náklady na reprezentaci 15  15  

 A.ii.8. Ostatní služby 306 30 336  

A.III	Osobní	náklady	celkem																													 982	 	 982

 A.iii.9. mzdové náklady 770  770

 A.iii.10. zákonné sociální pojištění 212  212 

A.IV	Daně	a	poplatky																													 17	 	 17

 A.iV.15. daň z nemovitosti 16  16

 A.iV.16. Ostatní daně a poplatky 1  1 

A.V	 Ostatní	náklady	celkem																					 86	 	 86

 A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky   

 A.V.21. kurzové ztráty   

 A.V.24. jiné ostatní náklady 86  86 

A.VI	Odpisy																												 470	 	 470

 A.Vi.25. Odpisy dlouhodobého majetku 470  470

A.VII.Poskytnuté	příspěvky	celkem																											 1	543	 	 1	543

 A.Vii.32.Poskytnuté příspěvky 1 543  1 543

NÁKLADY	CELKEM	 4	656	 37	 4693

A.NÁKLADY

rOzVAHA k 31.12.2007 - PASiVA



VýkAz ziSku A ztráty  k 31.12.2007 - VýnOSy

 v tisícich kč 

  
         činnost  

        činnost hlavní            hospodářská           činnost celkem 
 

B.I.	 Tržby	za	vlastní	výkony	a	za	zboží	celkem											5	225															 36	 5	261

 B.i.2.tržby z prodeje služeb  5 225  5 225  

B.i.3.tržby za prodané zboží  36 36 

B.IV.	Ostatní	výnosy	celkem																														 103	 16	 119		

B.iV.15. Úroky 103  

 B.iV.18. jiné ostatní výnosy  

B.V.	 Tržby	z	prodeje	majetku																												 403	 99	 502

 B.V.22. Výnosy z krátkodob. fin. majetku 403 99 502

B.IV.	Přijaté	příspěvky	celkem																													 	 	

 B.Vi.27. Přijaté příspěvky (dary)   

VÝNOSY	CELKEM	 		5	731	 151	 5	731

C.					Výsledek	hospodaření	před	zdaněním																	1	075			 114	 1	189

 c.i.34. daň z příjmu

D.					Výsledek	hospodaření	po	zdanění	 1	075	 114	 1	189

A.VÝNOSY
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PřílOHA k Účetní záVěrce SeStAVené k 31.12.2007

1. název a sídlo účetní jednotky
nadace české architektury, 
sídlo Betlémské nám. 5a,
110 00  Praha 1,
ič: 67984312, 
dič: cz67984312
registrována dne 30.6.1997 u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod 
registračním číslem P1-525/97 jako nadace český fond architek-
tury. dne 4.12.1998 v souladu se zákonem č.227/1997 Sb. o nadacích 
přeregistrována u krajského obchodního soudu v Praze 2, oddíl n, 
složka č.58 pod novým jménem nadace české architektury / dále jen 
účetní jednotka /.

2. Právní forma účetní jednotky: nadace

3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena
Posláním nadace je podpora a prezentace české architektury jako 
nedílné součásti současné kultury.

4. Ostatní činnosti účetní jednotky
Pronájem nemovitostí v Praze a Brně, které jsou ve vlastnictví účetní 
jednotky.

5. Statutární orgány účetní jednotky
Statutárním orgánem účetní jednotky je správní rada nadace a dozorčí 
rada nadace, výkonným orgánem je kancelář nadace s ředitelem.
Složení správní rady nadace k 31.12.2007
ing.arch. ivan Vavřík, předseda 
ing.arch. martin Peterka, místopředseda
ing.arch. tomáš Bezpalec
ing.arch. tomáš zlámal
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ing.arch. radek kolařík
ing.arch. michal kuzemenský
Složení dozorčí rady nadace k 31.12.2007
ing.arch. jan Aulík, předseda
ing.arch. neda cajthamlová
ing. lenka jelínková
ředitel kanceláře: ing. marie krátká

6. informace o zakladatelích
nadace české architektury vznikla oddělením od nadace český 
fond umění, organizace společné pro výtvarné umělce a  architekty. 
zřizovatel vložil do nadace majetkový vklad ve výši 19 985 970 kč 
(nemovitost v Brně).

7. Vklady do vlastního jmění
- dne 16.4. 2003 podala účetní jednotka návrh na zápis navýšení 
nadačního jmění o finanční prostředky z niF ve výši 5 234 000 kč 
uložené v podílových listech Balancovaného fondu nadací ŽB – trust, 
investiční společnosti, a.s (dále BFn) k městskému soudu v Praze. 
- dne 2.5.2003 účetní jednotka obdržela zamítnutí navýšení zápisu, proti 
kterému se v termínu odvolala k Vrchnímu soudu v Praze, její odvolání 
však bylo dne 21.června 2004 zamítnuto.  dne 14.9.2004 zaslala účetní 
jednotka dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze k nejvyššímu 
soudu čr.  dne 10.8.2006 rozhodl městský soud v Praze na základě 
výše uvedeného dovolání ve prospěch nčA a zaregistroval 5173981 
ks podílových listů BFn v hodnotě 5 234 000 kč. nčA má tedv k tomuto 
datu celkem 15587560 ks podílových listů BFn v celkové nominální 
hodnotě 15 633 000 kč.
- dne 4.2.2004 podala účetní jednotka návrh na zápis navýšení 
nadačního jmění o finanční prostředky z niF ve výši 3 949 000 kč 
uložených v podílových listech fondu Živnobanka nadační ŽB – trust, 
investiční společnosti, a.s k městskému soudu v Praze. Vzhledem 
k zamítnutí odvolání k Vrchnímu soudu ze dne 14.9.2004

(viz.předchozí odstavec), účetní jednotka vzala návrh zpět a požádala 
dne 3.11.2004 o zápis částky 3 949 000 kč uložené na termínovaném 
vkladu č. 193341249 vedeném u čSOB, a.s. v Praha. zápis byl proveden 
18.11.2004.
- dne 22.12.2004 podala účetní jednotka návrh na zápis navýšení 
nadačního jmění o finanční prostředky z niF ve výši 9 183 000 kč, které 
uložila na již existující termínovaný vklad č. 193341249. zápis byl pro-
veden dne 6.1.2005. tento termínovaný vklad byl ukončen k 20.12.2006 
a finanční prostředky byly převedeny dočasně na běžný účet vedený 
u čSOB, a.s. č.ú. 188112732/0300. dne 5.2.2007 bylo za výše uvedenou 
částku nakoupeno 12 869 462 ks podílových listů růstového fondu na-
dací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. 

8. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2007, rozvahovým 
dnem je dle § 19 odst. 1 zoÚ  31.12.2007.

9. Použité účetní metody
Účetní jednotka odpisuje v souladu se zákonem daňové i účetní odpisy 
ve stejné výši.

10. způsob zpracování účetních záznamů
Účetní data se zpracovávají elektronicky za použití účetního software 
mrP pro vedení podvojného účetnictví, který odpovídá požadavkům 
uvedených v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví. zpracování účetních 
údajů provádí ing. marie krátká, ředitelka nadace.

11. způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§ 31 a 32 zoÚ 
v příručním archivu účetní jednotky.

12. Účasti v obchodních společnostech
Účetní jednotka nemá účast v obchodních společnostech.
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13.  – 15. informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během 
účetního období
Účetní jednotka nevlastní akcie ani podíly.

16. majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
Účetní jednotka vlastní podílové listy těchto fondů:
- Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., 
otevřený podílový fond 15614769 ks z  toho nadační jmění 15587560 ks
- čSOB nadační,čSOB investiční společnosti , a.s 5200000 ks
z toho nadační jmění 5200000 ks
- růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený 
podílový fond 20210712 ks z toho nadační jmění 14780556 ks
- Activest Strategie, HVB Bank, 385 ks 

17. – 19. dluhy a závazky
Účetní jednotka nemá dluhy a závazky

20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Hospodaření účetní jednotky bylo ukončeno celkovým výsledkem zisk 
ve výši 1 189 000 kč, tj. při rozdělení aktivit na hlavní činnost 
a hospodářskou činnost:
hlavní činnost       zisk 1 075 000 kč
hospodářská činnost zisk 114 000 kč.

Výsledek hospodaření účetní jednotky roku 2007 (zisk po zdanění ve 
výši 1 189 000 kč) byl převeden na účet nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let.

21. informace o zaměstnancích
Účetní jednotka má jednoho zaměstnance ve funkci ředitele. 
Osobní náklady činily: 
celkem            981694 kč
v tom mzdové náklady         613 121 kč

odměny členů orgánů nadace       148 575 kč
dohoda              8 400 kč
sociální pojištění           159 417 kč
zdravotní pojištění           52 181 kč

22. Odměna a funkční požitky členů správní rady a dozorčí rady účetní 
jednotky. 
Odměna členů je vyplácena dle schválených pravidel pololetně, celk-
ová výše činila 148 575 kč.

23. daň z přidané hodnoty
Účetní jednotka se stala k 1.7.2004 plátcem daně z přidané hodnoty. 
daňové přiznání k dani z přidané hodnoty je podáváno čtvrtletně.



nadace české architektury 
Betlémské nám. 5a
110 00  Praha 1


