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V roce 2008 byla provedena rekonstrukce objektu Galerie
Jaroslava Fragnera. Při té příležitosti byla rozšířena výstavní síň
a vybudováno nové zázemí pro galeristu. Vzhledem k tomu,
že nadace je nevýdělečný subjekt, musela si nadace na tuto
investiční akci uspořit. Přesto všechno jsme neomezili
grantovou politiku, kterou provádíme zhruba ve stejném
objemu jako v předchozích letech. V roce 2009 plánujeme
částečnou rekonstrukci Galerie architektury v Brně. Doufáme,
že tak přispějeme k dalšímu zkvalitnění služeb široké veřejnosti.
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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.

Rekonstrukce GJF – nové půdní prostory

A. POSLÁNÍ A CÍLE NADACE

foto: Ester Havlová

Rekonstrukce GJF
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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.

Starobrněnská 16/18, Brno
Jedná se o vývojově složitý celek tvořený původně dvěma
samostatnými 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.
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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.

Galerie architektury, Brno

C. ZPRÁVA O ČINNOSTI NADACE
V ROCE 2008

foto: Ester Havlová

Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
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Betlémské nám. 5a, Praha
Objekt je pozoruhodný svou historií i úzkým vztahem
k Betlémské kapli. Jeho středověký majitel, bohatý měšťan, byl
mecenášem Betlémské 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.

Pražský dům je v lepším technickém stavu, v jeho prostorách sídlí Galerie
Jaroslava Fragnera a restaurační zařízení Klub architektů. Knihkupectví
Fraktály specializované na architekturu a moderní výtvarné umění muselo
být z finančních důvodů uzavřeno, nadace hledá nového provozovatele.
Od července probíhá v prostorách 1. patra a podkroví objektu rekonstrukce,
jejímž cílem je zvětšení a zkvalitnění výstavních prostor a zbudování nového
kancelářského zázemí. Ukončení je plánováno na začátku roku 2009.
Technický stav brněnského domu není vyhovující, a tak částka, kterou
vyžadují běžné opravy a údržba, je poměrně vysoká. Do budoucna nadace
plánuje rekonstrukci, která by zlepšila právě technickou úroveň
pronajímaných prostor a výstavní podmínky galerie. 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.
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Rekonstrukce GJF

Oba objekty jsou pronajaty a příjmy z nájmů jsou trvalým finančním
zdrojem nadace. Příjmy z nájmů roku 2008 činily u brněnského domu
3 miliony Kč, u pražského domu 1,3 milionů Kč. Oba objekty vyžadují
investice. Ve spolupráci s nájemci a dle svých finančních možností NČA
postupně objekty opravuje.

2. Galerie Jaroslava Fragnera v Praze
a Galerie architektury v Brně

Z důvodu souladu s nadačním zákonem jsou obě galerie
pronajaty občanským sdružením – 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 2008 pro
pražskou galerii odhadem 90 000 Kč (není dosud vyúčtována
spotřeba plynu a energie za 2. pololetí roku 2008) a 114 480 Kč
pro brněnskou galerii.
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Do výstavního plánu galerií správní rada nadace nezasahuje
a jsou v plné kompetenci obou galeristů – Dana Merty v Praze
a Renaty Vrabelové v Brně. Občanská sdružení se každoročně
zúčastňují nadací vypsaného výběrového řízení na rozdělení
nadačních příspěvků.
V roce 2008 získalo občanské sdružení Architectura částku
405 000 Kč a občanské sdružení Centrum architektury
315 000 Kč. Bližší informace naleznete v části Grantová politika
nadace.
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Přehled výstav v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze
v roce 2008

Z důvodů rekonstrukce byla v letních měsících od července do konce
září Galerie Jaroslava Fragnera uzavřena.

AmP Arquitectos / Ve znamení vulkánu
Tvorba španělského architektonického studia
prosinec 2007 – leden 2008

René van Zuuk Architekten / Projects 1992–2007
Tvorba holandského architekta a jeho ateliéru
únor – březen 2008

EUROPAN 09 / Udržitelné město – nové veřejné prostory
Výsledky soutěže mladých evropských architektů a urbanistů
březen 2008
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Alena Šrámková / Pocta ČKA
Retrospektivní výstava spojená s předáním ceny ČKA významné
české architektce
duben – květen 2008

Přehlídka diplomních prací
9. ročník soutěžní přehlídky diplomních prací absolventů a studentů
škol architektury pořádaný ČKA
květen 2008

Martin Rajniš / e-MRAK
Realizace, projekty a fotografie z cest architekta Martina Rajniše
červen – červenec 2008

New Face of Prague, České centrum Praha
Výběr realizovaných projektů v Praze za posledních 20 let
červenec – srpen 2008

Zelená architektura / Green Architecture
Výběr realizovaných staveb představujících bydlení v souladu s přírodou
říjen – listopad 2008
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Mitchell Joachim
Utopické projekty mladého amerického architekta
říjen – listopad 2008

Jiné domy 007 / Nové centrum architektury Ostrava
Práce 7 vybraných architektonických ateliérů ze Severní Moravy a Slezska
listopad 2008

Architektura 20. století v Pardubickém kraji
Výstava fotografií Štěpána Bartoše
prosinec 2008 – leden 2009

Projektil / Exhibice
Netradiční prezentace práce mladého architektonického ateliéru
prosinec 2008 – leden 2009

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1
tel./fax: 222 222 157, e-mail: gjf@gjf.cz, http: // www.gjf.cz
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Přehled výstav v Galerii architektury v Brně v roce 2008

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

AmP Arquitectos / Ve znamení vulkánu
Tvorba španělského architektonického studia
leden – únor 2008

Jiné domy 007 / Nové centrum architektury Ostrava
Práce 7 vybraných architektonických ateliérů ze Severní Moravy a Slezska
březen – duben 2008

USABLE / K použití
Výstava holandského architektonického studia BAR Architects z Rotterdamu
duben – květen 2008
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XELLA
Výsledky studentské soutěže na téma „Kamenolomy s novou funkcí“
květen – červen 2008

Martin Rajniš / e-MRAK
Realizace, projekty a fotografie z cest architekta Martina Rajniše
červenec – srpen 2008

Beton – Povrch architektury
Užití betonu nejen jako konstrukce a stavebního materiálu
říjen 2008

Průvodce po současné brněnské architektuře II.
Brno a jeho současná architektura ve fotografiích Filipa Šlapala a Davida
Židlického
listopad 2008 – leden 2009
Galerie architektury, Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno
tel./fax: 542 212 506, e-mail: renata.vrabelova@ga-brno.cz
http: // www.ga-brno.cz
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3. Grantová politika nadace

Grantová politika NČA je zaměřena na aktivity, které jsou obecně
a trvale přínosné pro českou architekturu a architektonickou
veřejnost. Každoročně NČA vypisuje a v odborném tisku
inzeruje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků.
Účastnit se mohou jednotlivci, sdružení i právnické osoby.
Podmínky výběrového řízení je možno nalézt na
http: // www.nca.info Granty/Jak získat grant.
Návrh rozdělení nadačních příspěvků mezi vybrané projekty
připravuje grantová komise nadace složená ze zástupců
správní rady nadace a přizvaných odborníků. Konečné
rozdělení podléhá schválení správní rady NČA.
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Pro rok 2008 vypsala správní rada NČA jedno výběrové řízení,
ve kterém byla rozdělena částka 1 000 000 Kč mezi projekty se
zaměřením na výstavní aktivity 670 000 Kč, na publikační
a přednáškovou činnost 330 000 Kč. Výběr projektů provedla
grantová komise ve složení: Milena Sršňová, Aleš Burian,
Jaroslav Zima a správní rada nadace. Finančním zdrojem
grantového řízení jsou výnosy z majetku NIF a výnosy
z vlastního jmění nadace tj. z pronájmu nemovitostí. Vedle
výběrového řízení přidělila správní rada na základě individuální
žádosti čtyři mimořádné nadační příspěvky celkem ve výši
120 000 Kč. Ke konci roku byl vrácen jeden udělený nadační
příspěvek ve výši 50 000 Kč a část nevyčerpaného nadačního
příspěvku z roku 2007 ve výši 1 312 Kč. Celková částka
nadačních příspěvků za rok 2008 činí 1 068 688 Kč.

15

3.1. Kategorie A – výstavy
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 17 projektů, grantová
komise vybrala 12 projektů, mezi které rozdělila částku
670 000 Kč.
3.1.1. Architectura, GJF Praha –100 000 Kč
„René Van Zuuk Architekten“
Výstava přestavila práci významného nizozemského architekta střední
generace, absolventa a dnes profesora Technické university v Eindhovenu.
Jeho architektura je svým způsobem výjimečná, navrhuje konstrukčně
jednoduché stavby, které přitom akcentuje výtvarnou strukturou
a neobvyklou kombinací materiálů. Upozornil na sebe již svojí první
realizací – vlastním domem Psyché. Je autorem budovy architektonického
centra ARCAM v Amsterdamu, obytného objektu Blok 16 v Almeje,
administrativního komplexu Zilverparkkade v Lelystadu, pavilonu
v Zeewolde. René van Zuuk byl v roce 2001 nominován na Cenu NAI a na
Mies van der Rohe Award 2003. Součástí výstavy byla přednáška autora
v Betlémské kapli.
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3.1.2. Architectura, GJF Praha – 60 000 Kč „Současná
architektura Prahy po roce 1990 / New Face of Prague“
Výstava doprovázená stejnojmennou publikací, připravená Danem Mertou
a Klárou Pučerovou, je určená k prezentaci pražské architektury především
v zahraničí. Představuje výběr padesáti projektů a realizací nejrůznějšího
charakteru – od budov v historickém centru přes administrativní objekty,
rodinné domy a interiéry soukromé i komerční. Výstava byla uvedena
v červenci a srpnu 2008 ve výstavních prostorách Českého centra Praha,
počítá se s reprízami v českých centrech v zahraničí, výstava by měla sloužit
též jako základ pro chystané architektonické informační centrum v GJF.

17

3.1.3. Architectura, GJF Praha – 50 000 Kč
„Zelená architektura / Green Architecture“
Výstava byla součástí cyklu čtyř výstav zaměřených na ekologickou
architekturu a zahájila v říjnu 2008 provoz nově zrekonstruované GJF.
Prezentovala soubor vybraných českých staveb, pro které je charakteristické
kvalitní architektonické řešení a ohleduplný přístup k životnímu prostředí.
Ve stejném termínu probíhala v přízemí GJF výstava mladého newyorského
architekta Mitchella Joachima prezentující architektovy vize života
v budoucnosti. V Lapidáriu Betlémské kaple byla uvedena výstava
Sluneční architektury Rakouska – nízkoenergetických a pasivních domů
architektů Georga.W.Reinberga a MartinaTreberspurga. Součástí akce byl
též cyklus přednášek a vydání publikace Petra Susky: „Ekologická
architektura ve stínu moderny – podstata, principy, mýty“.
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3.1.4. Centrum nové architektury, Ostrava – 50 000 Kč
„Galerie CNA“
Občanské sdružení CNA aktivně vstupuje do kulturního dění Ostravska
a snaží se přispět k prezentaci Ostravy jako sebevědomého města se
zajímavou minulostí i budoucností. V roce 2008 připravilo výstavu „Jiné
domy 007“, která prezentuje současnou architekturu individuálního bydlení
Severní Moravy a Slezska. Výstava byla v průběhu roku představena
v dalších architektonických centrech ČR (GA Brno, Galerie Albertovec,
Slezská galerie Ostrava, GJF Praha). Vedle toho sdružení uspořádalo
v rámci projektu „Galerie CNA“ projekt „Architekti na škole“ zaměřený na
profesní prezentaci pedagogů působících na FAST TUO-VŠB v Ostravě.
Více informací týkajících se činnosti sdružení viz. http: www.cnarch.cz.
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3.1.5. Spolek Obecní dům Brno – 50 000 Kč
„Ludvík Gilbert 1895–1967“
Spolek Obecní dům Brno seznamuje systematicky prostřednictvím výstav
a publikací veřejnost s meziválečnou moderní architekturou Moravy.
Od roku 1998 vydává ediční řadu zaměřenou na dosud opomíjené
architekty brněnské avantgardy. Pro rok 2008 byl vybrán Ludvík Gilbert,
architekt patřící k předním žákům školy profesora Josipa Plečnika. Výstavu
a katalog bohužel nebylo možno z důvodů náročnosti přípravy realizovat
a příspěvek byl v plné výši ke konci roku vrácen.

3.1.6. Zlatý řez, s.r.o., Praha – 50 000 Kč
„Evropská cena za současnou architekturu 2007“
Sdružení Zlatý řez zprostředkovalo již potřetí výstavu finalistů aktuálního
ročníku Ceny Evropské unie za současnou architekturu. Putovní výstava,
připravená Nadací Mies van der Rohe v Barceloně, představila pražské
veřejnosti čtyřicet mezinárodní porotou vybraných evropských staveb
dokončených v uplynulých dvou letech. Cena Evropské unie za současnou
architekturu je považována za nejvýznamnější ocenění pro evropského
architekta současnosti. Výstava se konala v prostoru Atria FA ČVUT
v prosinci 2008.

20

3.1.7. Centrum architektury, GA Brno – 120 000 Kč
„Průvodce po současné brněnské architektuře II.“
Projekt, navazující na stejnojmenný projekt z roku 2004, představil
brněnskou architekturu realizovanou v letech 1990–2008. Prostřednictvím
velkoformátových fotografií Filipa Šlapala a Davida Židlického doplněných
přehledným interaktivním průvodcem a videoprojekcí, výstava zachytila
život nové architektury Brna. Výstava proběhla v listopadu a prosinci 2008
v prostorách Galerie architektury. K výstavě byl vydán průvodce s barevnou
fotodokumentací, představující téměř 130 brněnských staveb.

3.1.8. Centrum architektury, GA Brno – 70 000 Kč
„Ve znamení vulkánu/AmP Arquitectos“
Výstava španělského architektonického ateliéru z Teneriffe – architektů
Felipe Artengo Rufina a José Pastrana, představila práci ateliéru
za posledních deset let projektovanou především pro ostrov Tenerife.
Speciální klimatické podmínky ostrova posilují výraz navrhované architektury,
která se díky formálním a strukturálním změnám, které přináší čas, stává
samozřejmější. Výstava se konala v Galerii architektury v únoru a březnu.
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3.1.9. Centrum architektury, GA Brno – 50 000 Kč
„Beton – povrch architektury“
Cílem výstavy, která proběhla v říjnu a listopadu 2008 v Galerii architektury
v Brně, bylo ukázat možnosti využití betonových konstrukcí z pohledu
architektonického konceptu. Podala stručný přehled technologií, vysvětlila
některé odborné pojmy a představila možnosti použití betonu jako
výtvarného materiálu. Součástí výstavy byla prezentace české i zahraniční
architektury, výstavu doplnil přednáškový cyklus, úvodní přednáškou se
představil autor průmyslového vzoru „Grafický beton“ finský designér
Samuli Naamanka.

3.1.10. Občanské sdružení Fiducia, Ostrava – 20 000 Kč
„Ostravské přednášky a diskuse o architektuře 2008“
Občanské sdružení Fiducia patří k jedním z organizátorů kulturního života
v Ostravě. Během roku připravuje vedle jiných aktivit i řadu výstav,
přednášek a moderovaných diskuzí zaměřených na současnou architekturu.
Ostravské veřejnosti se v roce 2008 představili Josef Pleskot a Ján
Štempel, proběhly veřejné diskuse, orientované na žhavá témata Ostravska
– na téma Městská jatka a Městská galerie, Martin Strakoš připravil sérii
přednášek o historii architektury. Více informací týkajících se činnosti
sdružení viz. http: www.antikfiducia.com
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3.1.11. Tomáš Pospěch, Praha – 16 667 Kč – „Průmyslové zóny“
Projekt řeší nový fenomén české krajiny – vznik průmyslových zón. Autor
pořídil celou řadu snímků mapujících současnou krajinu a architekturu
průmyslových hal a skladišť. Zachycuje některá zajímavá řešení ale též řadu
negativních stereotypních přístupů k navrhování těchto typů staveb,
které trvale hyzdí českou krajinu. Předmětem žádosti bylo poskytnutí
finančních prostředků na vytvoření výstavních zvětšenin. Výstava v rozsahu
25 fotografií byla prezentována v Galerii 4 v Chebu, dále na fotografickém
festivalu „The Core of Industry“ v Reggio Emilia v Itálii a na výstavě „Men
at Work“v Liptovském Mikuláši.

3.1.12. Spolek posluchačů architektury ČVUT Praha
3 333 Kč – „Olověný Dušan“
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 pohled na kvalitu výuky architektury na FA ČVUT
v Praze. Porota složená z architektů různé generace vybírá ve třech kolech
a závěrem nominuje 10 projektů do finále soutěže. Slavnostní vyhlášení
vítězného projektu a nejlepšího ateliéru spojené s výstavou nominovaných
projektů proběhlo v březnu v prostoru La Fabrika v Praze v Holešovicích.
Více informací týkajících se činnosti sdružení viz. http: www.spa-fa.cz
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3.2. Kategorie B – publikace a přednášky
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 18 projektů,
grantová komise vybrala 6 projektů, mezi které rozdělila částku
755 000 Kč.
3.2.1. Roman Koucký – 30 000 Kč
„Kniha 5: Regublina“, publikace
Kniha je pokračováním několikadílného cyklu publikací architektonické
kanceláře Romana Kouckého. Řeší otázku zastavění volné krajiny, se kterou
má autor bohaté zkušenosti. V chystané publikaci se zaměřuje především
na horskou a podhorskou krajinu – jako příklad Roman Koucký uvádí
Úpské údolí v Krkonoších. Dále řeší otázky předměstské a periferní krajiny
včetně revitalizace sidliště – příklady z Plzně a Hradce Králové.
Uvedenou publikaci se z technických důvodů nepodařilo vydat v roce
2008, část nadačního příspěvku – 12 000 Kč byla se souhlasem správní
rady nadace využita na vydání další publikace „Kniha 6: Úřad kreátora“,
zabývající se pro většinu architektů problematickým vztahem současné
architektury a památkové péče. Původní publikace „Kniha 5: Regublina“
bude vydána v průběhu roku 2009.
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3.2.2. Architectura, GJF Praha – 120 000 Kč
„Asymptote, přednáška, katalog, výstava“
Výstava amerického architektonického a designérského studia,
připravovaná již několik let Galerií Jaroslava Fagnera měla navázat na
prezentaci progresivní mladé světové architektury. Z finančních důvodů
však s definitivní platností nemohla být realizována. Nadační příspěvek byl
na základě žádosti sdružení Architectura převeden na projekt „Zelená
architektura / Green Architecture“, více viz. 3.1.3. Důvodem žádosti bylo
nečekané navýšení nákladů celé série výstav.

3.2.3. Architectura, GJF Praha – 30 000 Kč
„Martin Rajniš“, katalog k výstavě
Galerie Jaroslava Fragnera v Praze představila prostřednictvím výstavy
tvorbu architekta Martina Rajniše. Při této příležitosti vydala ve spolupráci
s vydavatelstvím Zlatý řez publikaci, která obsahuje kromě realizací
a projektů obsáhlou obrazovou přílohu a texty Martina Rajniše.
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3.2.4. Archiweb s.r.o., Brno – 40 000 Kč –
„archiweb.cz – internetové centrum architektury“
www.archiweb.cz
Internetový projekt „archiweb.cz“ soustřeďuje informace o stavbách,
architektech, soutěžích, místech a dění v oblasti architektury. Důraz klade
na aktivity v ČR, informuje též o významných událostech v zahraničí.
V současné době je nejnavštěvovanějším internetovým mediem
o architektuře, využíván je jak odbornou, tak laickou veřejností.

3.2.5. Jana Kostelecká, Brno – 75 000 Kč
„Pecha Kucha Night Prague“, série přednášek
4 večery přednášek druhého ročníku Pecha Kucha Night Prague, které
proběhly v kině Aero v Praze byly vždy dopředu beznadějně vyprodány.
Každý večer se prezentovalo 14 vybraných architektů, designerů, grafiků,
fotografů, malířů či sochařů za pomocí 20-ti obrázků v čase 20vteřin na
každý obrázek. Tento ojedinělý koncept byl vytvořen dvojicí britských
architektů – Astrid Klein a Marka Dythama, žijících v Japonsku. Praha se
připojila ke světovým metropolím, kde tato atraktivní živá setkání
kreativních lidí 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
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3.2.6. Zlatý řez, občanské sdružení, Praha – 60 000 Kč
„Zlatý řez“, časopis
NČA již tradičně podporuje vydávání časopisu Zlatý řez. Časopis existuje
již od roku 1992, jednotlivá čísla jsou připravovaná jako tematické celky.
V roce 2008 vyšlo číslo Zlatý řez 30 pod názvem „Architektura pro všechny
smysly“, věnované vnímání současné architektury.
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3.3. Mimořádné nadační příspěvky
Mimořádné nadační příspěvky jsou přidělovány na základě
individuálních žádostí a naléhavosti finančního pokrytím nových
projektů vznikajících až po termínu výběrového řízení.
3.3.1. Architectura, GJF Praha – 25 000 Kč
„Alena Šrámková“, výstava
Výstava, konaná v dubnu 2008 v Galerii Jaroslava Fragnera, byla uspořádaná
v rámci udělení ceny Pocty České komory architektů významné současné
architektce Aleně Šrámkové. Výstava představila průřez životní tvorby Aleny
Šrámkové, k výstavě byl vydán katalog.

3.3.2. Architectura, GJF Praha – 20 000 Kč
„Martin Rajniš“, výstava
Vedle řádného grantu uděleného ve výběrovém řízení viz. bod 3.2.3 poskytla
správní rady mimořádný nadační příspěvek, díky kterému bylo možné výstavu
doplnit praktickou ukázkou Rajnišovy architektury. V bezprostřední blízkosti
galerie vznikla malá stavba „zenová kostka“, která názorně představila
základní principy stavění dřevěných objektů Martina Rajniše.
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3.3.3. Centrum architektury, GA Brno – 25 000 Kč
„René Van Zuuk Architekten“, přednáška
Přednáška současného nizozemského architekta se uskutečnila v rámci
programu Stavebního veletrhu Brno v dubnu 2008. S tvorbou
architektonického ateliéru bylo možno se seznámit v téže době v Galerii
Jaroslava Fragnera v Praze, více viz. 3.1.1.

3.3.4. Centrum architektury, GA Brno – 50 000 Kč
„Usable / K použití“, výstava
Architektonický ateliér BAR Architects z Rotterdamu má za sebou několik
vítězství v mezinárodních soutěžích. Výstava, konaná v Galerii architektury
v Brně v dubnu 2008, představila originální formou přístup architektů
Joosta Glisenaara a Klaase van der Molena k hledání vztahu mezi funkcí
a formou nově vznikající architektury. Výstava, navržená jako dětská
stavebnice, se skládala ze 150 krychlí potažených tisky a realizacemi studia
BAR. Součástí celého projektu byla přednáška autorů.
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3.4. Vrácené nadační příspěvky

3.5. Závěrečné shrnutí

3.4.1. Spolek Obecní dům Brno – 50 000 Kč
„Ludvík Gilbert 1895–1967“, výstava, katalog

Rozdělené nadační příspěvky

1 068 688 Kč

Nadační příspěvek, udělený v roce 2008, byl vrácen v plné výši, viz. 3.1.5.
Z toho:

3.4.2. Sdružení 400/27 Ústí nad Labem – 1 312 Kč
„www.usti-aussig.net“, prezentace
Občanské sdružení 400/27 získalo od NČA v roce 2007 nadační
příspěvek ve výši 20 000 Kč na vytvoření webového průvodce po moderní
architektuře severních Čech. Projekt byl realizován, na základě vyúčtování
byla vrácena částka 1 312 Kč.
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výběrové řízení
mimořádné nadační příspěvky
vrácené nadační příspěvky

1 000 000 Kč
120 000 Kč
-51 312 Kč

D. 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 Poslanecká
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 národního 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
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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 podílové listy byly k 2. 9. 2006 registrovány.
Celková škoda, která NČA soudním jednáním dle rozboru daňového
poradce ing. Jiřího Cellera vznikla, činí 85 860 Kč.
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
zaregistrována 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.
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Přehled uložení finančních prostředků z NIF k 31. 12. 2008
1. Podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 15 587 560 ks
k 31. 12. 2008 v celkové nominální hodnotě 15 278 926,31 Kč,
2. Podílové listy Podílového fondu ČSOB nadační, OB Invest, investiční
společnost, a.s., v počtu 5 200 000 ks k 31. 12. 2008 v celkové
nominální hodnotě 5 148 520 Kč,
3. Podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond v počtu 14 780 556 ks k 31. 12. 2008 v celkové
nominální hodnotě 13 088 182,34 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. Při výpočtu se vychází z výše registrovaného příspěvku
z NIF, která činí 35 977 000 Kč. Povinná částka pro rok 2008 je
615 207 Kč. Podmínka byla splněna, mezi občanská sdružení bylo ve
výběrovém řízení rozděleno celkem 813 333 Kč.
Výsledky výběrového řízení včetně krátké charakteristiky vybraných
projektů jsou uvedeny v kapitole C/ Zpráva o činnosti NČA, bod 3.

Výsledek hospodaření za rok 2008
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.
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Výnosy
Výnosy za rok 2008 byly minimální. Díky celosvětové ekonomické krizi
finanční prostředky uložené v podílových listech fondů nepřinesly žádné
výnosy. Všechny tři výše uvedené fondy pro rok 2008 nevyplácely
dividendy. Výnosy v celkové částce 5 198,04 Kč jsou z běžného účtu.
Podíl jednotlivých finančních produktů na výnosech je následující:
úroky z běžného účtu
dividenda podílových listů Balancovaného fondu nadací
dividenda podílových listů ČSOB nadační
dividenda podílových listů Růstového fondu nadací
CELKEM
Nadační příspěvky z NIF
Povinná vypočtená částka
Rozděleno

5 198,04
0
0
0
5 198,04

615 207,00
813 333,00

E. SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

NČA spolupracuje s profesními a zájmovými organizacemi
a architektonickými 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-ARCHITEKT). Na stránkách těchto
médií se objevují informace o aktivitách obou architektonických
galerií a dění v nadaci.
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F. STRUKTURA NADACE

Struktura NČA je zakotvena ve Statutu nadace, tvoří ji správní
rada, dozorčí rada a kancelář nadace. Správní rada nadace je
šestičlenná, dozorčí rada tříčlenná. 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. 12. 11. 2008 proběhly řádné
volby. Opětovně byli zvoleni Ivan Vavřík a Tomáš Zlámal do
správní rady nadace a Jan Aulík do dozorčí rady nadace.
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Složení orgánů NČA v roce 2008 :
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
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 2008: Milena Sršňová
Jaroslav Zima
Aleš Burian
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.
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G. FINANČNÍ ZPRÁVA NADACE

1. Majetek NČA

1.1. Nadační majetek NČA k 31. 12. 2008 tvoří:
a/ nemovité věci:
– domem čp. 341 v Brně postaveném na pozemku č. parc. 479, pozemek
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,
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– domem čp. 33 v Brně postaveném na pozemku č. parc. 478/2, pozemek
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.

1.2. Ostatní majetek NČA tvoří k 31.12.2008:
b/ nepeněžitý majetek náležící do nadačního jmění:

a/ nepeněžitý majetek

– podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 15 587 560 ks
k 31. 12. 2008 v celkové nominální hodnotě 15 278 926,31 Kč,

– podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 27 209 ks k 31. 12. 2008
v celkové nominální hodnotě 26 670,26 Kč,

– podílové listy Podílového fondu ČSOB nadační, OB Invest, investiční
společnost, a.s., v počtu 5 200 000 ks k 31. 12. 2008 v celkové nominální
hodnotě 5 148 520 Kč,

– podílové listy podílového fondu Activest Strategie, HVB Bank v počtu
358 ks k 31. 12. 2008 v celkové nominální hodnotě 26 488 EUR
tj. 713 231,84 Kč.

– podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond v počtu 14 780 556 ks k 31. 12. 2008 v celkové
nominální hodnotě 13 088 182,34 Kč.

Podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond v počtu 5 430 156 ks byly z důvodů financování
rekonstrukce pražského objektu ke dni 6. 10. 2008 zpětně odkoupeny.
Prodejem NČA získala částku 5 015 292,08 Kč při realizaci ztráty ve výši
-484 707,92 Kč.

b/ peněžitý majetek uložený na bankovních účtech
ve výši 4 114 052,60 Kč.

Závazky: NČA nemá žádné závazky
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Investice do majetku NČA:

Správní rada NČA rozhodla na jaře roku 2004 o dalším zhodnocení
výstavních prostor Galerie Jaroslava Fragnera. Vycházela 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 povolení. 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 používala dočasně jako sklad. V roce 2006 se začala projektově
připravovat druhá náročnější fáze rekonstrukce, na jaře 2008 proběhlo
výběrové řízení na dodavatele. Byla vybrána firma Fajstavr s.r.o. z Prahy.
K 31. 12. 2008 bylo investováno celkem 7 587 122,55 Kč, kolaudace
nových prostor je plánována v první polovině roku 2009.
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Z důvodů rekonstrukce pražského objektu byly pro rok 2008 výrazně
omezeny investice do brněnského domu. Přesto si minimální náklady na
opravy a údržbu vyžádaly částku 410 150 Kč. Z toho byly za 162 794 Kč
provedeny opravy a údržba pro jazykovou školu BEC (výměna osvětlení,
opravy rámů oken a nové těsnění, výmalba), za 82 495 Kč byly pořízeny
nové vstupní dveře do 1.podlaží objektu, nové osvětlení do galerie za
68 448 Kč a bezpečnostní mříže za 32 500 Kč. V objektu byly dále
namontovány podružné vodoměry za 28 000 Kč, upraveno WC restaurace
Áčko za 15 707 Kč. Částka 20 206 Kč byla použita na pravidelnou roční
údržbu domu.

2. Ekonomické ukazatele roku 2008

Příjmy v roce 2008

Náklady v roce 2008

Celosvětové ekonomické krizi se odrazila i v hospodaření nadace v roce
2008. Podstatně se snížily příjmy, nebyly vypláceny dividendy a příjmy
nadace se zcela omezily jen na pronájem nemovitostí. Z důvodů
financování rekonstrukce pražského objektu se rozhodla správní rada
prodat podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., prodejem získala částku 5 015 292,08 Kč.

Aktivity roku 2008 si nevyžádaly mimořádné náklady a hospodaření
proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem. Veškeré aktivity byly
poznamenány rekonstrukcí pražského objektu, která probíhala od června
2008, a jejíž celkové náklady k 31. 12. 2008 činily 7 587 122,55 Kč.
V průběhu provádění stavebních prací došlo k navýšení původní částky
z titulu změn oproti původnímu projektu.

Tržby z pronájmů
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Úroky, kurzovní zisky
Výnosy z krátkodobého finančního
majetku (cenné papíry Strategie)
Prodej cenných papírů
CELKEM
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4 386 247,90
984 283,64
22 030,80
160 893,11

41,48 %
9,31 %
0,21 %
1,52 %

5 630,16
5 015 292,08
10 574 377,69

0,05 %
47,43 %

Členění nákladů dle činnosti nadace:

Základní členění nákladů:
Spotřeba materiálu
9 757,63
Spotřeba energie, vody, tepla (Brno, Praha) 1 284 083,35
Prodané katalogy
368,90
Opravy a údržba
416 081,86
Cestovné + reprezentace
68 636,00
Ostatní služby
557 943,61
Mzdové náklady
894 994,00
Sociální pojištění, ostatní sociální náklady
251 889,00
Daně a poplatky
20 896,00
Odpisy
463 566,00
Ostatní náklady
50 862,55
Poskytnuté příspěvky
1 068 688,00
Prodané cenné papíry
5 500 000,00
CELKEM
10 587 766,90
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0,09 %
12,13 %
0,02 %
3,93 %
0,65 %
5,27 %
8,44 %
2,38 %
0,19 %
4,38 %
0,48 %
10,09 %
51,95 %

Náklady na provoz
Vyplacené nadační příspěvky
Odpisy
Prodané cenné papíry
CELKEM

3 555 512,90
1 068 688,00
463 566,00
5 500 000,00
10 587 766,90

33,58 %
10,09 %
4,38 %
51,95 %

Dle Statutu NČA mohou náklady na správu nadace činit max. 20 %
z registrovaného nadačního jmění tj. 69 491 390 Kč což činí 13 898 278 Kč.
Tato podmínka byla splněna.

Závěrečné zhodnocení ekonomických ukazatelů
Hospodaření NČA v roce 2008 bylo ukončeno ztrátou ve výši
-13 389,21 Kč, tj. při rozdělení nadačních aktivit na hlavní
činnost -27 681,27 Kč a hospodářská činnost 14 292,06 Kč.
NČA během roku vycházela z plánovaného rozpočtu, vzniklá
ztráta byla způsobena výpadkem výnosů z podílových listů
fondů.
Na účtu 042 Pořízení HIM je registrována částka 7 587 122,55 Kč,
která byla k 31. 12. 2008 investována do rekonstrukce pražské
nemovitosti.
Přílohy:
Výrok auditora
Rozvaha k 31. 12. 2008
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008
Příloha k Účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2008
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Výrok auditora

43

44

-7 974
-26
-7 568
-44
-336

stav
k poslednímu
dni účetního
období

37 866
26
26
45 814
2 653
35 194
44
336
7587

stav
k prvnímu
dni účetního
období

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
31 093
A I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
26
A.I.2. Software
26
A.II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
38 577
A.II.1. Pozemky
2 653
A.II.3. Stavby
35 194
A.II.4. Samostatné movité věci
44
A.II.7. Drobný dlouhodobý hm. majetek
336
A.II.9. Nedokončený dlouhod. hm. maj.
50
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
300
A.IV. Oprávky k dlohodobému majetku celkem
-7 510
A.IV.2. Oprávky k softwaru
-26
A.IV.6. Oprávky ke stavbám
-7 104
A.IV.7. Oprávky k samost.movitým věcem
-44
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku
-336

stav
k poslednímu
dni účetního
období

stav
k prvnímu
dni účetního
období

Rozvaha k 31. 12. 2008
v tisícich Kč

B.
Krátkodobý majetek celkem
B.I. Zásoby celkem
B.I.7. Zboží na skladě
B.II. Pohledávky celkem
B.II.1. Odběratelé
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5. Ostatní pohledávky
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1. Pokladna
B.III.3. Účty v bankách
B.III.4. Majetkové cenné papíry
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1. Náklady příštích období
B.IV.2. Příjmy příštích období

50 651
110
110
1 962
890
276
796
48 551
1
5 567
42 983
28
7
21

39 952
110
110
1 352
925
169
258
38 485
7
4 110
34 368
5
4
1

AKTIVA CELKEM

81 744

77 818

PASIVA CELKEM
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stav
k poslednímu
dni účetního
období

B.
Cizí zdroje celkem
B.III.
Krátkodobé závazky celkem
B.III.1. Dodavatelé
B.III.3. Přijaté zálohy
B.III.4. Ostatní závazky
B.III.5. Zaměstnanci
B.III.7. Závazky k inst.soc.zabezpečení a zdrav.pojištění
B.III.9. Ostatní přímé daně
B.III.10. Daň z přidané hodnoty
B.III.17. Jiné závazky
B.III.22. Dohadné účty pasivní
B.IV. Jiná pasiva celkem
B.IV.1. Výdaje příštích období

stav
k prvnímu
dni účetního
období

stav
k poslednímu
dni účetního
období

stav
k prvnímu
dni účetního
období

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
80 732 77 604
A.I. Jmění celkem
79 878 76 763
A.I.1. Vlastní jmění
79 878 79 878
A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku
-3 115
A.II. Výsledek hospodaření celkem
854
841
A.II.1. Účet výsledku hospodaření
xxxxxxxx
-13
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím období
1 189 xxxxxxxx
A.II.3. Neuhrazená ztráta a nerozdělený zisk
z minulých let
-335
854

1 012
708
1
213
101
20
19
9
209
71
65
304
304

214
-152
5

81 744

77 818

41
32
30
11
-510
71
168
366
366
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972
416
51
17
488
1 147
895
252

13

13

A.IV.
Daně a poplatky
21
A.IV.15. Daň z nemovitosti
17
A.IV.16. Ostatní daně a poplatky
4
A.V.
Ostatní náklady celkem
108
A.V.18. Ostatní pokuty a penále
1
A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky
A.V.21. Kurzové ztráty
A.V.24. Jiné ostatní náklady
107
A.VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
5 964
A.VI.25. Odpisy dlouhodobého majetku
464
A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly
5 500
A.VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
1 069
A.VII.32. Poskytnuté příspěvky
1 069
NÁKLADY CELKEM
10 575

985
416
51
17
501
1 147
895
252

činnost
celkem

1 294
10
1 284

činnost
hospodářská

činnost
hospodářská

1 294
10
1 284

činnost
hlavní

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

činnost
celkem

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.4.
A.II.
A.II.5.
A.II.6.
A.II.7.
A.II.8.
A.III.
A.III.9.
A.III.10.

činnost
hlavní

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2008
v tisících Kč

21
17
4
108
1

107
5 964
464
5 500
1 069
1 069
13 10 588

činnost
hospodářská

činnost
celkem

činnost
hlavní

22

10 548

5
27

5 393
5 371
22
162
161
1
5 020
5 015
5
10 575

C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
C.I.34. Daň z příjmu

-27

14

-13

D.

-27

14

-13

B.
VÝNOSY
B.I.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B.I.2. Tržby z prodeje služeb
B.I.3. Tržby za prodané zboží
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.IV.15. Úroky
B.IV.18. Kursové zisky
B.V.
Tržby z prodeje majetku
B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů
B.V.24. Výnosy z dlouhodob.finančního majetku
VÝNOSY CELKEM
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Výsledek hospodaření po zdanění

5 371
5 371

22
162
161
1
5 015
5 015

5

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2008

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 architektury.
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. 2008
Ing. arch. Ivan Vavřík, předseda
Ing. arch. Martin Peterka, místopředseda
Ing. arch. Tomáš Bezpalec
Ing. arch. Tomáš Zlámal
Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Michal Kuzemenský
Složení dozorčí rady nadace k 31. 12. 2008
Ing. arch. Jan Aulík, předseda
Ing. arch. Neda Cajthamlová
Ing. Lenka Jelínková
Ředitel kanceláře: Ing. Marie Krátká
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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 51 73 981 ks podílových listů BFN v hodnotě 5 234 000 Kč.
NČA má tedy k tomuto datu celkem 15 587 560 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 proveden 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 nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond.
Dne 19. 10. 2004 byla vložena do nadačního jmění pražská nemovitost –
dům č.p. 169 postavený na pozemku č.parc. 198/2 k.ú. Staré Město
v celkové hodnotě dle znaleckého posudku Ing. Aleny Šanovcové ze dne
29. 6. 2004, č. znaleckého posudku 3366/2004 v celkové částce
13 528 420 Kč.
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8. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2008, rozvahovým
dnem je dle § 19 odst. 1 ZoÚ 31. 12. 2008.
9. Použité účetní metody
Účetní jednotka odpisu 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. Informace o významných událostech, které nastaly mezi
rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
V roce 2008 začala rekonstrukce pražské nemovitosti – objektu
Betlémské nám. 5a, Praha 1, která bude dokončena v průběhu roku 2009.
K 31. 12. 2008 byla investována částka 7 587 122,55 Kč.
13. Účasti v obchodních společnostech
Účetní jednotka nemá účast v obchodních společnostech.
14. – 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 k 31. 12. 2008 podílové listy těchto fondů:
– Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond
15 614 769 ks
z toho nadační jmění
15 587 560 ks
– ČSOB nadační, ČSOB investiční společnosti , a.s
5 200 000 ks
z toho nadační jmění
5 200 000 ks
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– Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond
14 780 556 ks
z toho nadační jmění
14 780 556 ks
–Activest Strategie, HVB Bank
385 ks
Dne 6. 10. 2008 požádala účetní jednotka společnost Pioneer investiční
společnost, a.s. o zpětný odkup 5 430 156 ks podílových listů Růstového
fondu nadací z ostatního jmění nadace. Prodejem účetní jednotka získala
částku 5 015 292,08 Kč při realizaci ztráty ve výši -484 707,92 Kč. Důvodem
prodeje podílových listů z ostatního majetku nadace bylo financování
rekonstrukce pražského objektu.
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 ztráta ve
výši -13 389,21 Kč, tj. při rozdělení aktivit na hlavní činnost a hospodářskou
činnost: hlavní činnost
ztráta
-27 681,27 Kč
hospodářská činnost
zisk
14 292,06 Kč.

Hospodářský výsledek roku 2007( zisk po zdanění ve výši 1 189 000 Kč)
byl použit na úhradu ztráty z minulých let (-335 000 Kč), zbytek ve výši
854 000 převeden na účet nerozdělený zisk
Úhrada ztráty 335 000 Kč a nerozdělený zisk
Posláním účetní jednotky je podpora a propagace architektury, což je
realizováno systémem grantů (nadačních příspěvků). V roce 2008 rozdělila
účetní jednotka ve výběrovém řízení částku 1 070 000 Kč mezi celkem
20 vybraných projektů.
21. Informace o zaměstnancích
Účetní jednotka má jednoho zaměstnance ve funkci ředitele.
Osobní náklady činily: celkem
1 146 883 Kč
v tom mzdové náklady
650 544 Kč
odměny členů orgánů nadace
235 500 Kč
dohoda
8 950 Kč
sociální pojištění
169 146 Kč
zdravotní pojištění
82 743 Kč

22. Odměna a funkční požitky členů správní rady a dozorčí rady
účetní jednotky
Odměna členů je vyplácena dle schválených pravidel pololetně, celková
výše činila 235 500 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.

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Podpis osoby
odpovědné za sestavení

Razítko
Okamžik sestavení: 20. 4. 2009
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