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A. POSLÁNÍ A CÍLE NADACE
Posláním Nadace české architektury je
prezentace české architektury jako nedílné
součásti současného umění. Pomocí grantů,
které nadace každoročně uděluje, systematicky
podporuje výstavní a publikační aktivity
zaměřené jak pro odborníky, tak pro širokou
veřejnost. Podporuje projekty, které prezentují
českou i zahraniční architekturu formou výstav,
přednášek, tiskových i webových prezentací
Podporuje též aktivity zaměřené na aktuální
problémy současné architektury. Nadace
nepřispívá na vlastní profesní činnost
architektů ani na provoz a aktivity škol
architektury.
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B. VZNIK A HISTORIE NADACE
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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 úspěšně zúčastnila výběrového řízení
vyhlášeného Úřadem vlády České republiky na rozdělení
Nadačního investičního fondu (dále NIF), díky kterému bylo
její nadační jmění posíleno ﬁnančními prostředky státu.
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C. ZPRÁVA O ČINNOSTI NADACE

V ROCE 2010
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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 a jsou registrovány v nadačním majetku.
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.
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.
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Oba objekty jsou pronajaty a příjmy z nájmů jsou trvalým ﬁnančním
zdrojem nadace. Příjmy z nájmů roku 2010 činily u brněnského domu
3,4 miliony Kč, u pražského domu 1,6 milionů Kč. Oba objekty jsou
ve spolupráci s nájemci a dle ﬁnančních možností NČA postupně
opravovány.
Pražský dům je v lepším technickém stavu, v jeho prostorách sídlí již
od vzniku nadace Galerie Jaroslava Fragnera, a restaurační zařízení
Klub architektů. V roce 2009 byl v přízemí objektu otevřen designový
obchod Futurista Universum, který nabízí vedle publikací drobný
design českých návrhářů a výrobců. Od července 2008 probíhala
v prostorách 1.patra a podkroví objektu rekonstrukce. Cílem bylo
zvětšit a zkvalitnit výstavní prostory a vybudovat nové kancelářské
zázemí v podkroví objektu. Rekonstrukce se z ﬁnančních důvodů
protáhla, v listopadu 2010 byly zrekonstruované prostory
zkolaudovány, celkové náklady rekonstrukce činily 7 587 123 Kč.
Technický stav brněnského domu není vyhovující a tak částka, kterou
vyžadují běžné opravy a údržba je poměrně vysoká. NČA se v roce
2009 rozhodla provést částečnou rekonstrukci výstavních prostor,
která je zkvalitní jak po technické tak i estetické stránce. Práce byly
ukončeny v listopadu 2010, celkem bylo investováno 2 596 658 Kč.
V objektu sídlí Galerie architektury, kancelář České komory
architektů, jazyková škola BEC, a knihkupectví Knižní klub. Vedle toho
je v objektu několik restauračních zařízení – restaurace Áčko, pivnice
Poutník a v suterénu byla v březnu 2010 po částečné rekonstrukci
otevřena další pivnice U Rytíře. Prostory si nájemce Lukáš Nedoma
opravil na vlastní náklady – částka 600 000 je mu postupně hrazena
formou slevy na nájemném.
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2. GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA V PRAZE
A GALERIE ARCHITEKTURY V BRNĚ

Z důvodu souladu s nadačním zákonem byly 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 pro pražskou galerii za 1. pololetí roku 2010
58 430 Kč, (2.pololetí nebylo dosud vyúčtováno). Brněnská
galerie byla oﬁciálně otevřena jen v 1.pololetí roku 2010,
náklady na služby činily 70 742 Kč.
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 grantového řízení.
V roce 2010 získalo v řádném výběrovém řízení občanské
sdružení Architectura částku 250 000 Kč a občanské
sdružení Centrum architektury 160 000 Kč. Vedle toho
dostaly obě sdružení provozní grant ve výši 100 000 Kč
na úhradu nákladů spojených s provozem galerie. Přes výše
uvedenou podporu musela však Renata Vrabelová
z ﬁnančních důvodů požádat o oﬁciální ukončení provozu
Galerie architektury k 1. 7. 2010. Do konce roku se zde
konaly ještě dvě výstavy – prostory byly bezplatně poskytnuty
FA při VUT a Spolku Obecní dům Brno. Bližší informace
naleznete v části Grantová politika nadace.
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2.1. PŘEHLED VÝSTAV V GALERII JAROSLAVA FRAGNERA V PRAZE V ROCE 2010

Twenty After Twenty
Kreativní přístup mladých
architektů z ČR a Slovenska
listopad 2009 – leden 2010

Aulík Fišer architekti
15 let tvorby architektonického
studia
červen – září 2010

Vedle výše uvedených výstav galerie
zprostředkovala či se podílela na organizaci
řady prezentací české architektury
v zahraničí. Jednalo se o tyto výstavy:

Kamil Mrva Architects
Tvorba studia Kamila Mrvy
leden – únor 2010

AED aneb Inženýři v galerii
Přínosy inženýrské profese pro
navrhování a realizaci staveb
září 2010

Twenty After Twenty
Repríza výstavy v Desing Factory
v Bratislavě v lednu 2010

Take Nord Shape
Skandinávská architektura
a design
březen 2010
Architektura prostor svoboda
Výsledky studentské mezinárodní
soutěže
duben 2010
Architecture & Inclusion
Architektura a sociální témata
společnosti 21.stolertí
duben – červen 2010

Hamburk v Praze
Prezentace dvou německých
architektonických studií Behnisch
Architekten a Studio J.Mayer H.
v rámci festivalu Hamburk v Praze
říjen – prosinec 2010
Věra a Vladimír Machoninovi
60´/70´
Stěžejní díla manželů
Machoninových – Kotva, Thermal,
DBC a ambasáda v Berlíně
prosinec 2010 – leden 2011

Zelená architektura
50českých staveb představujících kvalitní
architekturu a šetrný přístup k okolí
České centrum Budapešt,
říjen – prosinec 2010
New Face of Prague
50 vybraných současných pražských staveb
Technická universita ve Vídni,
březen 2011
Židovští architekti v Praze 1900-1938
Připomenutí „Splátka dluhu“ tvorby
židovských architektů, kteří v českých
zemích působili před válkou
Bauhaus Center Tel Aviv,
prosinec 2010 – leden 2011

Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1, tel./fax: 222222157, e-mail: gjf@gjf.cz, http: // www.gjf.cz
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2.2. PŘEHLED VÝSTAV V GALERII ARCHITEKTURY V BRNĚ V ROCE 2010

Průvodce po brněnské architektuře III.
Brno – Architektura 1945–1990
leden – únor 2010
Termín Dnes / Deadline Today
99+ příběhů architektonických soutěží
březen – duben 2010
Ceny AAI / Nová irská architektura
27 projektů oceněných v soutěži AAI Awards (Ceny architektonického sdružení Irska)
květen – červen 2010
ARC…+5 workshop
Výstava studentských prací Ústavu architektury fakulty stavební VUT v Brně
říjen 2010
Jaroslav Grunt 1893–1988
Tradiční výstava Spolku Obecní dům Brno a Muzea Města Brna
prosinec 2010
Pozn.: Dvě poslední výstavy již nebyly organizovány sdružením Centrum architektury – viz. informace bod. 2

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

11

2.3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE

Vzhledem k tomu, že stávající galeristé Dan Merta a Renata Vrabelová byli vybráni
v konkurzu v roce 2001, rozhodla se správní rada nadace v květnu 2010 vypsat
nové výběrové řízení na provozovatele obou galerií s tím, že galerijní prostory
budou k dispozici od ledna 2011. Výběrové řízení bylo určeno pro fyzické
i právnické osoby z ČR i ze zahraničí. Komise ve složení Tomáš Bezpalec,
Jakub Fišer, Radek Kolařík, Michal Kuzemenský, Ivan Vavřík, Tomáš Zlámal,
Vít Havránek, Osamu Okamura a Cyril Říha vybírala z celkem čtyř přihlášených
uchazečů do pražské a dvou do brněnské galerie. V případě Galerie Jaroslava
Fragnera bylo rozhodnuto až ve druhém užším kole, do kterého postoupili dva
uchazeči. Vybrán byl nakonec stávající provozovatel Dan Merta – sdružení
Architectura. V předloženém projektu porota ocenila především posuny
v programu vůči stávající situaci: ustavení kvalitní galerijní rady jako odborného
garanta programového nasměrování galerie, dále posun konceptu fungování
galerie směrem ke spolupráci s externími kurátory na speciﬁckém a mezioborovém
programu a otevření prostoru galerie dalším souvisejícím aktivitám.
Pro Galerii architektury v Brně bylo vybráno sdružení 4AM Fórum pro architekturu
a média. V jeho projektu porota ocenila novátorský a experimentální přístup
k provozování prostoru včetně propojení s novými médii.
Jednotlivé projekty účastníků řízení, kteří dali souhlas se zveřejněním, jsou
uveřejněny na webových stránkách NČA http://www.nca.info/konkurz/projekty.
Jistým zklamáním byla nízká účast ve výběrovém řízení, a proto se správní rada
rozhodla otevřít diskusi o budoucím směrování obou architektonických galerií.
V lednu 2011 proběhl kulatý stůl na téma „Budoucnost galerií architektury,
možnosti prezentace architektury v současnosti“.
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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
grantů. 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 grantů mezi vybrané projekty připravuje
grantová komise nadace složená ze zástupců správní rady
nadace a přizvaných odborníků. Konečné rozdělení podléhá
schválení správní rady NČA.
V roce 2010 vypsala správní rada NČA pouze jedno výběrové
řízení, ve kterém byla rozdělena částka 1 000 000 Kč mezi
projekty se zaměřením na výstavní aktivity 580 000 Kč, na
publikační a přednáškovou činnost 420 000 Kč. Výběr projektů
provedla grantová komise ve složení: Milena Sršňová, Aleš
Burian, Jaroslav Zima, Marek Chalupa, Petr Malinský, Ladislav
Kuba (přizvaní nezávislí odborníci) a členové správní rady:
Ivan Vavřík, Martin Peterka, Tomáš Zlámal, Radek Kolařík,
Michal Kuzemenský. 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, s vědomím obtížné ekonomické situace, oběma
galeriím provozní granty ve výši 100 000 Kč. Ke konci roku byl
z titulu nerealizování vrácen grant roku 2005 ve výši 30 000 Kč
a jeden z grantů roku 2010 ve výši 20 000 Kč nebyl vůbec
proplacen. Celková částka, poskytnutá na granty v roce 2010
tedy činí 1 150 000 Kč.
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3.1. KATEGORIE A - VÝSTAVY

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 19 projektů, grantová
komise vybrala 11 projektů, mezi které rozdělila částku 580 000 Kč.

3.1.1. OZ Mestské zásahy, Bratislava – 30 000 Kč
„Městské zásahy Praha 01“
Výstava v Centru současného umění DOX představila 80 projektů pro
80 pražských míst. Autoři, kteří se zapojili do projektu Městské zásahy,
přichází s vlastním řešením nefungujícího městského prostoru – od
ryze utopistických vizí až po reálné, někdy velmi snadné, úpravy.
K výstavě byla vydána mapa – schematický katalog projektů.
3.1.2. Zlatý řez s.r.o., Praha – 20 000 Kč
„Evropská cena za architekturu“
Již 4tým rokem proběhla v Praze výstava ﬁnalistů Evropské ceny za
současnou architekturu / Mies van der Rohe Award 2009. Putovní
výstava, připravená Nadací Mies van der Rohe v Barceloně s podporou
programu Culture 2000, představila 49 staveb, které mezinárodní
porota vybrala z budov dokončených v uplynulých dvou letech na území
Evropy. Vítězem se stala budova Norské národní opery a baletu v Oslu
od norského architektonického ateliéru Snohetta. Výstava se konala
v NG – Veletržním paláci v říjnu 2010.
3.1.3. Spolek Obecní dům, Brno – 60 000 Kč
„Jaroslav Grunt 1893–1988“, výstava, katalog
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. V roce 2010 představuje
osobnost Jaroslava Grunta. Jeho dílo není příliš obsáhlé ale umělecky
důležité. Součástí projektu je i monograﬁe zpracovaná Petrem
Pelčákem a Ivanem Wahlou. Výstava proběhla v brněnské Galerii
architektury v prosinci 2010.
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3.1.4. Spolek posluchačů architektury ČVUT Praha – 30 000 Kč –
„Olověný Dušan 2010“, soutěž, výstava, katalog
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 prostorách Národní technické knihovny v Dejvicích.
Více informací týkajících se činnosti sdružení viz. http: www.spa-fa.cz.
3.1.5. Opavská kulturní organizace, Opava – 20 000 Kč –
„Opava Vídeň: lekce architektury“
Výstava, otevřená v listopadu 2010 v Obecním domě v Opavě, představila
opavskou architekturu jako svědectví o kulturních a uměleckých tradicích
někdejšího centra českého Slezska. Prezentací projektů 19. a 20.století,
povětšinou absolventů vídeňské Akademie výtvarných umění a vídeňské
techniky, výstava podtrhla silné vazby mezi Opavou a Vídní té doby.
3.1.6. Foibos Books s.r.o., Praha – 10 000 Kč –
„Slavné vily Čech, Moravy a Slezska“, výstava a publikace
Výstava proběhla v říjnu 2010 v prostorách Národní technické knihovny.
Společnost Foibos systematicky zpracovávala téma vilové architektury u nás
a vydala několik publikací s názvem „Slavné vily…“ Závěrečná výstava shrnuje
toto několikaleté mapování napříč časem, slohem a styly.
3.1.7. Architectura, GJF Praha – 150 000 Kč – „Toyo Ito“ přednáška
GJF ve spolupráci s Českým centrem v Tokiu připravovala prezentaci tvorby
jednoho z nejpřednějších světových architektů Toyo Ita. Bohužel se projekt
nepodařilo z ﬁnančních důvodů realizovat a grant byl převeden na výstavu
a přednášku japonského ateliéru Bow Wow, která byla realizována v roce 2010.
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3.1.8. Architectura, GJF Praha – 80 000 Kč – „Take Nord Shape“ výstava
Výstava, prvně uvedená v GA v Brně v roce 2009, představila tvorbu
architektonického ateliéru Rintala Eggertsson Architects z Osla. Devět
projektů a realizací z let 2000-2008 okázalo osobitý přístup architektů
k tvorbě. Řada projektů vznikla jako výsledek architektonických
workshopů, které architekti Rintala a Eggertsson pořádali pro své
studenty. Jednou z nejznámějších realizací je Plovoucí sauna z roku 2002
ve vesnici Rozendal v Norsku.
3.1.9. Architectura, GJF Praha – 20 000 Kč – „Virtuální galerie
architektury“ instalace
Grant přispěl na vybudování informačního centra u vstupu do GJF.
Vznikající databáze by měla umožnit návštěvníkům nalézt kompletní
informace o architektonických etapách, stavbách, projektech
a architektech, zasahujících do aktuální podoby Prahy.
3.1.10. Centrum architektury, GA Brno – 80 000 Kč „Termín dnes /
Deadline Today “ výstava
Výstava, připravená rakouským sdružením pro architekturu Wonderlands,
se zabývá problematikou architektonických soutěží. Toto, pro architekty
velmi zajímavé téma, je pojednáno jako odborná diskuse architektů z celé
Evropy, českou architektonickou scénu zastupoval arch. Jan Magasanik.
Vzhledem k postavení architektonických soutěží na současné české scéně
byla tato výstava pro architekty velmi přínosná.
3.1.11. Centrum architektury, GA Brno – 80 000 Kč
„Ceny AAI / Nová irská architektura“ výstava
Výstava představila 27 projektů, oceněných v soutěži AAI Awards (Ceny
Architektonického sdružení Irska). Tuto přehlídku pořádá každoročně
Architectural Association of Ireland od roku 1986. Jedná se o obdobu Ceny
Grand Prix udělené každoročně Obcí architektů. Cílem je podpořit vyšší
standart architektury v zemi a informovat veřejnost o nových tendencích
v architektuře.
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3.2. KATEGORIE B – PUBLIKACE A PŘEDNÁŠKY

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 23 projektů, grantová komise
vybrala 14 projektů, mezi které rozdělila částku 420 000 Kč.
3.2.1. Jana Kostelecká, Brno – 40 000 Kč – „Pecha Kucha Night Prague“,
série přednášek
5 večerů přednášek třetího ročníku Pecha Kucha Night Prague, které proběhly
v kině Aero v Praze, byly dopředu beznadějně vyprodány. Každý večer se
prezentovalo 14 vybraných architektů, designérů, graﬁků, fotografů, malířů
či sochařů za pomocí 20-ti obrázků v čase 20vteřin na každý obrázek. Tento
ojedinělý koncept vznikl v Tokiu díky dvojici britských architektů – Astrid Klein
a Marka Dythama a koná se již ve 210 městech světa. Atraktivní živá setkání
kreativních lidí si získaly velkou popularitu především mezi mladými posluchači.
Více informací týkajících se projektu viz. http: www.pechakucha.cz,
www.pecha-kuch.org
3.2.2. Občanské sdružení Fiducia, Ostrava – 20 000 Kč –
„Ostravské přednášky a diskuse o architektuře 2010“
NČA již několik let podporuje občanské sdružení Fiducia, které patří k jednomu
z organizátorů kulturního života v Ostravě. Během roku připravuje, vedle jiných
aktivit, i řadu výstav, přednášek a moderovaných diskuzí zaměřených na
současnou architekturu. V únoru se v klubu Fiducia konala výstava Ostravské
interiéry. Další akcí – diskusním večeru spojeným s prezentací odborného
časopisu ERA se představili architekti ostravského regionu. Sdružení dále
připravilo v rámci festivalu Architecture Week Ostrava přednášku německých
architektů Gerolda Perlena a Ruth Scheurer, autorů Kongresového centra Ferry
Porsche. V červenci se v Ostravě konal studentský workshop Ostrava-Post-Industry.
Více informací o všech aktivitách sdružení naleznete na:
http: www.antikﬁducia.com
3.2.3. Společnost pro odbornou literaturu, Barrister & Principál, o.s., Brno –
20 000 Kč – „Bohuslav Brouk: Životní sloh“, publikace
Psychoanalytik, spisovatel, básník, ﬁlosof, estetik a sociolog Bohuslav Brouk
(1912-1978) se společně svými přáteli Karlem Honzíkem a Ladislavem Žákem
věnoval konceptu „životního slohu“. Vydání Broukovy studie bylo plánováno
v letech 1946-47 v nakladatelství Orbis, ale z ﬁnančních a technických důvodů
nebylo realizováno. Rukopis byl zapomenut a náhodou znovuobjeven v loňském
roce. Autor se v textu věnuje rozdílům mezi uměleckým a životním slohem,
rozdílem mezi slohem, stylem, směrem a módou.

17

3.2.4. SOFA Studentská obec FA VUT v Brně – 30 000 Kč –
„Made In At“, série přednášek
Série přednášek představila mladou vídeňskou generaci
architektů prezentací 5 ateliérů: Atelier Nonconform, Atelier
Karamel, Atelier Querkraft, Atelier Feld72 a Atelier AllesWirdGut.
Cílem bylo podpořit vztahy mezi mladými architekty a navázat na
společnou středoevropskou tradici.
Veškeré aktivity sdružení naleznete na http www.sk-cz-at.com
3.2.5. Jiří Schmidt, Praha – 50 000 Kč – „Teorie fraktálové
architektury“, publikace
Architekt Jiří Schmidt se teorií fraktálové stavby i praktickým
navrhováním podle této teorie zabývá již delší dobu. Jeho teoretická
práce je návodem i metodou pro vytváření veřejného prostoru, pro
postupy jak postavit dům i jak zacházet s ﬁnančními prostředky.
Příprava textů k vydání publikace však během roku nepokročila
a grant byl nakonec počátkem roku 2011 vrácen v plné výši.
3.2.6. Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice – 40 000 Kč –
„Rostislav Švácha: SIAL“, publikace
Obsáhlá publikace připravená autorským týmem 23 autorů pod
vedením Rostislava Šváchy v graﬁcké úpravě Roberta V.Nováka
dostala ocenění Nejkrásnější kniha roku 2010. Publikace
přestavuje tvorbu libereckého ateliéru SIAL, od jeho založení
v roce 1963 až po současnost. Uvedeny jsou stavby a projekty
a též medailony nejvýznamnějších architektů, členů SIALU.
Publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě připravené
Muzeem umění v Olomouci.
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3.2.7. Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice – 30 000 Kč
– „Ivan Koleček: Vrstvy Stratigraphie“, publikace
Ivan Koleček narozený v Ostravě, žije a pracuje od roku
1969 v Lausanne. Současně od roku 1990 vyučuje na
FA VUT v Brně. Publikace, rozdělená do tématických
kapitol: Světlo, Místo, Město, Vnitřní a vnější, Materiály,
Architektura a umění, vystihuje myšlení Ivana Kolečka
a jeho přístup k tvorbě.
3.2.8. Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice – 30 000 Kč
– „Emil Přikryl a jeho škola “, publikace
Publikace představuje jednoho z nejrespektovanějších
českých současných architektů. Většina tvůrčí práce
Emila Přikryla zůstává na papíře v nerealizovaných
projektech a v myšlenkách jeho studentů a absolventů.
Jeho vliv na českou architekturu je nepřehlédnutelný
ale skrytý. Koncept publikace představuje jeho
architektonickou, teoretickou i pedagogickou práci
a též jeho občanský postoj. V červnu 2010 byla Emilu
Přikrylovi udělena cena Pocta ČKA 2009.
3.2.9. Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice – 30 000 Kč
– „Frederick John Kiesler: Texty“, publikace
Scénograf, architekt, designér a teoretik Friedrich
Kiesler, osobnost světového významu, která spojuje
evropskou a americkou avantgardu, je u nás málo
známou osobností. Jeho projekt „Nekonečného
domu“, který se zachoval jen v návrzích a modelech,
se stal základem budoucího vývoje architektury.
Všechny texty, korespondence, skici a plány jsou
uchovány Kieslerovou nadací. Publikace by měla
přinést výběr z této pozůstalosti. Z ﬁnančních důvodů
byl posunut termín vydání do konce roku 2011.
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3.2.10. Terra Madoda o.s., Pardubice – 20 000 Kč –
„Offcity architekti 2010“, série přednášek
Festival Offcity, pořádaný pro širokou pardubickou veřejnost, aktivně reaguje
na aktuální problémy a potřeby města. V rámci 3.ročníku festivalu se
uskutečnily přednášky těchto architektonických ateliérů:
Atelier A69, Sporadical, Jan Jehlík, Josef Pleskot, Roman Koucký, na závěr
cyklu vystoupil teoretik a sociolog Cyril Říha.
Veškeré aktivity sdružení Terra Madoda je možno sledovat na http: www.offcity.cz.
3.2.11. Centrum architektury, GA Brno - 30 000 Kč
„Filmové večery s architekturou IV.“
4.ročník dvoudenního festivalu Filmové večery s architekturou se konal
v prosinci 2010 v brněnském kině Art. Festival je určen pro architektonickou
i širokou veřejnost, podle toho je i volen výběr ﬁlmů.
Promítaly se tyto tituly:
„11 pater ideálu“
(ČR, režie: Andrea Prenghyová, 2002, ) dokument o Kolektivním domě v Litvínově
„Kisho Kurokawa – Od metabolismu k symbióze“
(USA, režie: Michael Blackwood, 2007)
portrét japonského architekta
„Berlin Beirut“
(Německo, režie: Myrna Maakaron, 2003) srovnání dvou měst, autorka se
narodila v Beirutu a žije v Berlíně
„Prostor ticha“
(ČVR, režie: Marie Šandová, 2004) dokument o stavbě trapistického kláštera
v Novém Dvoře od architekta Johna Pawsona
„Schaulager“
(Švýcarsko, režie: Hansmartin Siegrist, 2006) dokument o stavbě Schaulager
v Basileji od architektonického ateliéru Herzog & de Meuron
„Noví modernisté“
(USA, režie: Michael Blackwood, 2007) výběr současné evropské architektury
připravený kritikem Kennethem Framptonem
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3.2.12. Josef Holeček Praha – 20 000 Kč
„Mánes – monograﬁe budovy “
Publikace měla ukázat komplexní uměleckohistorický
vývoj budovy Spolku výtvarných umělců Mánes. Žadatel
však neměl k dispozici dostatečné ﬁnanční prostředky
a proto sám proplacení grantu odmítl.
3.2.13. Zlatý řez, občanské sdružení, Praha – 50 000 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 2010 vyšlo číslo
Zlatý řez 32 pod názvem „Architektura města“, věnované
tématu architektury a urbanismu a tvorby současného
evropského města.
3.2.14. Frame 100 s.r.o., Praha – 20 000 Kč –
„Nedosněné sny měst“, ﬁlm
Dokumentární ﬁlm představí Prahu a Brno tak, jak
by vypadala, kdyby se realizovaly některé, v minulosti
zamítnuté projekty. Vize, které se budou modelovat
do současného stavu města, svědčí o nadčasovosti
zamítnutých projektů a dokládají vysokou úroveň
meziválečné architektury. Realizace ﬁlmu byla
z ﬁnančních důvodů posunuta do roku 2011.
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3.3. GRANTY UDĚLENÉ NA PROVOZ GJF V PRAZE A GA V BRNĚ

Vzhledem k obtížné ekonomické situaci ve společnosti se správní rada rozhodla
podpořit obě galerie provozním grantem ve výši 100 000 Kč.

3.4. VRÁCENÉ GRANTY

3.4.1. Česká astronomická společnost, Praha. – 30 000 Kč – „Hvězdárny
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, publikace
Grant, udělený v roce 2005, byl vrácen v plné výši.
3.4.2. Josef Holeček, Praha – 20 000 Kč „Mánes – monograﬁe budovy “
Grant byl vrácen v plné výši, viz. 3.2.12.
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3.5. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Rozdělené granty

1 150 000 Kč

Z toho:
výběrové řízení
1 000 000 Kč
(z toho mezi občanská sdružení 700 000 Kč)
provozní granty
mimořádné granty
vrácené granty

200 000 Kč
0 Kč
-50 000 Kč
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D. NIF
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NČA uspěla ve výběrovém řízení, vyhlášeném Úřadem vlády České republiky
v lednu 2001. Úkolem výběrového řízení bylo rozdělení Nadačního investičního fondu
(dále NIF), založeného v roce 1993 Fondem národního majetku ČR mezi vybrané
nadace. NČA získala celkem částku 35 977 000 Kč. Správa a využití těchto
prostředků jsou vázány smlouvou uzavřenou mezi Fondem národního majetku ČR
a později Ministerstvem ﬁnancí ČR a nadacemi. Pravidelné roční výnosy byla NČA
povinna rozdělovat formou grantů v otevřeném výběrovém řízení samostatně
a nezávisle na vlastních programech.
Na základě Dodatku č. 6 ke smlouvě s Fondem národního majetku z 4. 5. 2005, který
mění pravidla pro využití výnosů z ﬁnančních prostředků z NIF, se správní rada
rozhodla změnit grantové řízení nadace. Dodatek určuje, bez ohledu na skutečné
výnosy, algoritmus výpočtu povinné částky, určené na granty z prostředků NIF.
Tato částka musí být rozdělena výhradně mezi neziskové organizace. Díky tomu
a skutečnosti, že částka, kterou NČA pravidelně rozděluje, je vyšší, nadace počínaje
rokem 2006 vyhlašuje pouze jedno výběrové řízení za podmínky, že vypočtená
povinná částka je 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 2010 je 424 529 Kč. Podmínka byla splněna, mezi občanská sdružení
bylo ve výběrovém řízení rozděleno celkem 700 000 Kč.

Přehled uložení ﬁnančních prostředků z NIF k 31. 12. 2010

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
V roce 2010 všechny tři fondy vyplácely dividendy, díky malému poklesu výkonnosti
Růstového fondu nadací oproti loňskému roku poklesla mírně výše výnosů a aktuální
nominální hodnota majetku z NIF. Výnosy z NIF v roce 2010 činily 976 120 31 Kč.
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

3 112,75
308 764,24
143 168,63
521 074,69
976 120,31

Pozn. Výnosy roku 2010 se rozdělují v roce 2011. Výnosy z NIF roku 2009 byly 1 179 744,97 Kč
a nominální hodnota majetku z NIF 35 855 837,58 Kč (viz. Výroční zpráva roku 2009)

1. Podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond v počtu 15 587 560 ks v celkové nominální hodnotě
15 899 311,20 Kč k 31. 12. 2010,
Nadační příspěvky z NIF
2. Podílové listy Podílového fondu ČSOB institucionální – nadační, ČSOB Investiční
společnost, a.s., v počtu 5 200 000 ks v celkové nominální hodnotě
5 345 600 Kč k 31. 12. 2010,

Povinná vypočtená částka
Rozděleno

424 529,00
700 000,00

3. Podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond v počtu 14 780 556 ks v celkové nominální hodnotě
14 513 027,94 Kčk 31.12.2010.
Celková nominální hodnota majetku z NIF k 31. 12. 2010 je 35 757 939,14 Kč
Výsledky výběrového řízení včetně krátké charakteristiky vybraných projektů jsou
uvedeny v kapitole C/ Zpráva o činnosti NČA, bod 3.
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E. SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

NČA spolupracuje s ČKA, odbornými časopisy
jako například Stavba a 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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Struktura NČA je zakotvena ve Statutu nadace, tvoří ji správní rada, dozorčí
rada a kancelář nadace. Správní rada nadace je 6členná, dozorčí rada 3členná.
Funkční období členů je tříleté, každý rok končí mandát 2 členů správní rady
a 1 člena dozorčí rady. Členové, jejichž členské období končí a kteří nehodlají
znovu kandidovat, podají SR návrhy kandidátů. Další návrhy mohou podat ostatní
členové správní a dozorčí rady. Členové správní a obdobně dozorčí rady volí ze
svého středu předsedu.
Dne 1. 12. 2010 proběhly řádné volby. Opětovně byli zvoleni do správní rady
nadace Martin Peterka a Radek Kolařík. V dozorčí radě nadace končil mandát
Nedě Cajthamlové, která se rozhodla dále již nekandidovat. Volby do dozorčí rady
nadace proběhly až v únoru 2011.

F. STRUKTURA NADACE
Složení orgánů NČA k 31. 12. 2010:
Předseda správní rady:
Místopředseda správní rady:
Ostatní členové správní rady:

Předseda dozorčí rady:
Ostatní členové dozorčí rady:
Ředitel kanceláře NČA:
Sídlo NČA:
Kancelář NČA:

Ivan Vavřík
Martin Peterka
Tomáš Bezpalec
Michal Kuzemenský
Tomáš Zlámal
Radek Kolařík
Lenka Hájková
Neda Cajthamlová
Jakub Fišer
Marie Krátká
Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1
Masarykovo nábřeží 250 – budova Mánes,
110 00 Praha 1, tel.: 2 24932929
e-mail: nca@nca.info, http: www.nca.info

Granty rozděluje grantová komise složená ze zástupců správní a dozorčí rady
nadace a z přizvaných nezávislých odborníků. Přizvaní odborníci v roce 2010:
Milena Sršňová, Aleš Burian, Jaroslav Zima, Marek Chalupa, Ladislav Kuba, Petr
Malinský. 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
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1. MAJETEK NČA

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 k 31. 12. 2010 v celkové nominální
hodnotě 15 899 311,20 Kč,

1.1. NADAČNÍ MAJETEK NČA K 31.12.2010 TVOŘÍ

– podílové listy Podílového fondu ČSOB nadační, OB Invest, investiční společnost, a.s.,
v počtu 5 200 000 ks k 31. 12. 2010 v celkové nominální hodnotě 5 345 600 Kč,

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,

– podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond v počtu 14 780 556 ks k 31. 12. 2010 v celkové nominální
hodnotě 14 513 027,94 Kč.

1.2. OSTATNÍ MAJETEK NČA TVOŘÍ K 31. 12. 2010
– 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,
– spoluvlastnický podíl ve výši id. 1565/4995 na nemovitosti – objektu fotovolatické
elektrárny postavené na pozemku parc. č. 712 v obci a katastrálním území
Hostětín (pozemek parc. č. 712 ve vlastnictví Obce Hostětín), jehož cena byla
stanovena znaleckým posudkem. 3287-208-3/09 ze dne 12. 12. 2009
vypracovaným soudním znalcem Ing. Alešem Janáskem v částce 1 565 000 Kč.

a/ nepeněžitý majetek
– podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond v počtu 27 209 ks k 31. 12. 2010 v celkové nominální
hodnotě 27 753,18 Kč.
b/ peněžitý majetek
– uložený na bankovních účtech ve výši 5 477 213,59 Kč a peněžitý majetek
pokladně nadace ve výši 1 281,95 Kč.
Závazky: NČA nemá žádné závazky
Investice do majetku NČA:
Ke konci roku (3. 11. 2010) byly zkolaudovány rekonstruované prostory v objektu
Galerie Jaroslava Fragnera, celkové náklady rekonstrukce – částka 7 611 818,95 Kč
byla převedena z účtu 042 Pořízení HIM na účet 021 Budovy, haly a stavby.
Obdobně byla ukončena rekonstrukce prostor brněnského domu a celkové náklady
2 596 358,33 Kč byly též převedeny na účet 021.
NČA vstoupila do společného projektu několika nadací a obce Hostětín. Předmětem
byla výstavba fotovoltaické elektrárny, která je pořízená za investice tří nadací –
nadace Partnerství, nadace Veronica a NČA. Všechny nadace se podílí na investici
stejným dílem tj. 1 400 872 Kč. Provozovatelem elektrárny je obec Hostětín, stavba
byla ke dni 22. 12. 2009 zkolaudována. V prosinci 2010 Městský soud v Praze rozhodl
na základě žádosti NČA o navýšení nadačního jmění o nepeněžitý vklad – podíl na
fotovoltaické elektrárně v obci Hostětín.
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2. EKONOMICKÉ UKAZATELE ROKU 2010

Příjmy v roce 2010
Podstatnou část příjmů NČA tvoří příjmy z pronájmu prostor. Jejich výše zůstává
stabilizována a všechny pohledávky za nájemné roku 2010 byly do1.čtvrtletí roku
2011 uhrazeny. Díky relativnímu zklidnění na ﬁnančních trzích se výrazně zlepšila
výkonnost podílových fondů a ty byly schopné ke konci roku vyplatit zajímavou výši
dividendy. Oproti loňskému roku však byla výše dividendy nižší o 205 139 Kč – vlivem
výkonnosti Růstového fondu nadací.
Novým příjmem je pronájem FTVE.
Tržby z pronájmů
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Úroky, kurzovní zisky
Jiné ostatní výnosy
Tržby z nájemného FTVE
Výnosy z cenných papírů
CELKEM

5 054 782
1 439 484
156
22 861
154
76 749
973 546
7 567 733

66,80 %
19,00 %
0,00 %
0,30 %
0,00 %
1,00 %
12,90 %

Náklady v roce 2010
Aktivity roku 2010 si nevyžádaly neplánované náklady a hospodaření proběhlo
v souladu se schváleným rozpočtem. Vedle kolaudace pražských a brněnských
prostor (viz. Investice do majetku) byla investována do údržby a drobných oprav obou
nemovitostí částka 34 845 Kč. V rámci chystané rekonstrukce Mánesa byla NČA
nabídnuta nová kancelář, náklady spojené s její úpravou a stěhováním činily
166 217 Kč.

Základní členění nákladů:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie, vody, tepla (Brno, Praha)
Prodané katalogy
Opravy a údržba
Cestovné + reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální pojištění, ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Kurzové ztráty
Manka a škody
Odpisy
Ostatní náklady
Granty
CELKEM

41 109
1 516 022
6 407
201 062
65 676
422 209
1 163 502
276 249
20 531
41 857
791
666 465
158 002
1 150 000
5 729 882

0,71 %
26,46 %
0,11 %
3,51 %
1,15 %
7,37 %
20,31 %
4,82 %
0,36 %
0,73 %
0,01 %
11,63 %
2,76 %
20,07 %

Členění nákladů dle činnosti nadace:
Náklady na provoz
Vyplacené nadační příspěvky
Odpisy
CELKEM

3 913 417
1 150 000
666 465
5 729 882

68,30 %
20,10 %
11,60 %

Dle Statutu NČA mohou náklady na správu nadace činit max. 20 % z registrovaného
nadačního jmění tj. 71 056 390 Kč což činí 14 211 278 Kč. Tato podmínka byla splněna.

Závěrečné zhodnocení ekonomických ukazatelů
Hospodaření NČA v roce 2010 bylo ukončeno ziskem ve výši 1 837 851 Kč.
K zisku výrazně pomohly vyplacené dividendy nadačních fondů.
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PŘÍLOHY

Výrok auditora
Rozvaha k 31. 12. 2010
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2 010
Příloha k Účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2010
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VÝROK AUDITORA
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ROZVAHA K 31. 12. 2010
v tisícich Kč
stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

AKTIVA

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.3.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.

Vlastní zdroje celkem
81 497
Jmění celkem
79 749
Vlastní jmění
79 878
Oceňovací rozdíly z přecenění ﬁnančního majetku
-129
Výsledek hospodaření celkem
1 748
Účet výsledku hospodaření
xxxxxxxx
Výsledek hospodaření ve schvalovacím období
907
Neuhrazená ztráta a nerozdělený zisk z minulých let
841

83 429
79 660
79 878
-218
3 769
1 838
xxxxxxxx
1 931

B.
B.III.
B.III.1.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.7.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.17.
B.III.22.
B.IV.
B.IV.1.

Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k inst.soc.zabezpečení a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období

PASIVA

A.
A I.
A.I.2.
A.II.
A.II.1.
A.II.3.
A.II.4.
A.II.7.
A.II.9.
A.II.10.
A.III.
A.III.
A.IV.
A.IV.2.
A.IV.6.
A.IV.7.
A.IV.10.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Software
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hm. majetek
Nedokončený dlouhod. hm. maj.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem
Ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek
Oprávky k dlohodobému majetku celkem
Oprávky k softwaru
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost. movitým věcem
Oprávky k drobnému dlouh. hmotnému majetku

B.
B.I.
B.I.7.
B.II.
B.II.1.
B.II.4.
B.II.5.
B.II.10.
B.II.17.
B.II.18.
B.III.
B.III.1.
B.III.3.
B.III.4.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Zboží na skladě
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Daň z přidané hodnoty
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
Majetkové cenné papíry
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM

76 565
38
38
49 093
2 653
36 595
44
336
9 455
10
35 883
35 883
-8 449
-44
-8 031
-44
-336

77 249
38
38
50 473
2 653
47 403
137
280

6 087
109
109
1 111
701
138
213

8 053
102
102
1 502
781
238
41

59
3 684
3
3 681

47
395
5 477
1
5 476

1 183
5
1 178

972
6
966

82 652

85 302

35 786
35 786
-9 048
-54
-8 676
-54
-280

PASIVA CELKEM

1 155
888
379
16
116
38
45
27

1 873
1 790
470

97
170
267
267

176
36
50
35
242
261
520
83
83

82 652

85 302
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.1 2. 2010
v tisícich Kč
činnost
činnost
hlavní hospodářská
A. NÁKLADY
A.I.
Spotřebované nákupy celkem
A.I.1. Spotřeba materiálu
A.I.2. Spotřeba energie
A.I.4. Prodané zboží
A.II.
Služby celkem
A.II.5. Opravy a udržování
A.II.6. Cestovné
A.II.7. Náklady na reprezentaci
A.II.8. Ostatní služby
A.III.
Osobní náklady celkem
A.III.9. Mzdové náklady
A.III.10. Zákonné sociální pojištění
A.IV.
Daně a poplatky
A.IV.15. Daň z nemovitosti
A.V.
Ostatní náklady celkem
A.V.18. Ostatní pokuty a penále
A.V.21. Kurzové ztráty
A.V.23. Manka a škody
A.V.24. Jiné ostatní náklady
A.VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
A.VI.25. Odpisy dlouhodobého majetku
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
A.VII.32. Poskytnuté příspěvky

677
201
46
20
410
1440
1164
276
17
17
204
4
42
1
157
666
666
1 150
1 150

NÁKLADY CELKEM

5 711

1557
41
1516

7

7
12

12

19

činnost
celkem

1564
41
1516
7
689
201
46
20
422
1440
1164
276
17
17
204
4
42
1
157
666
666
1 150
1 150

činnost
činnost
hlavní hospodářská
B.
B.I.
B.I.2.
B.IV.
B.IV.15.
B.IV.16.
B.V.
B.V.24.

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Kursové zisky
Tržby z prodeje majetku
Výnosy z dlouhodob.ﬁnančního majetku

činnost
celkem

6 495
6 495
23
21
2
972
972

77
77

1
1

6 572
6 572
23
21
2
973
973

VÝNOSY CELKEM

7490

78

7 568

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

1 779

59

1 838

D.

1 779

59

1 838

Výsledek hospodaření po zdanění

5 730
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PŘÍLOHA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Nadace české architektury
k 31. prosinci 2010
(za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v platném znění, kterou
se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem
činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč.

Obsah přílohy
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obecné informace (Čl. II)
Popis účetní jednotky
Zřizovatelé společnosti
Členové dozorčích orgánů k rozvahovému dni 31. 12. 2010
Změny a dodatky provedené v účetním období do příslušné evidence
Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním
období
Zaměstnanci společnosti, osobní náklady a odměny statutárních a dozorčích
orgánů společnosti

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (Čl. III)
1. Způsob ocenění majetku
1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
1.3 Ocenění cenných papírů, majetkových podílů a derivátů
1.4 Peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky při vzniku
2. Odpisování
3. Přepočet cizích měn na českou měnu
4. Oceňování majetku reálnou hodnotou

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (Čl. IV)
Fyzická inventura majetku k 31. 12. 2010
Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného, hmotného a ﬁnančního majetku (A.)
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (A.)
Tuzemské a zahraniční majetkové CP a majetkové účasti (A.III.6.)
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ke dni 31. 12. 2010
Zásoby (B.I.)
Pohledávky B.II.1
Pohledávky z titulu zádržného – dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy (B.II.4.)
Dohadné účty aktivní (B.II.18.)
Ostatní a jiné pohledávky (B.II.5 a B.II.17.)
Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti (B.II.1.)
Pohledávky ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám (B.II.7.)
Pohledávky daňové k ﬁnančnímu úřadu (B.II.8.-11.)
Pohledávky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech (B.III.1., B.III.3.) Kč/EUR
Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti (B.III.4.)
Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP (B.III.5.)
Časové rozlišení aktivních účtů (B.IV.)
Vlastní jmění (A.I.1.)
Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků (A.I.3.) účet 921
Změny vlastních zdrojů – v průběhu účetního období – pasiva A.
Úhrada výsledku hospodaření minulého účetního období ve výši –13 a návrh na
použití výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši zisku 1087 tis.Kč
Přijaté zálohy (B.III.3.)
Dohadné účty pasivní (B.III.22.)
Závazky po lhůtě splatnosti
Závazky k zaměstnancům B.III.5 a ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám (B.III.7.)
Závazky k ﬁnančnímu úřadu (B.III.8. – 11.)
Splatné závazky ke správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám,
ﬁnančnímu úřadu
Časové rozlišení pasivních účtů (B.IV.)
Výnosy podle jednotlivých činností organizace (B.)
Náklady podle jednotlivých činností organizace (A.)
Přehled poskytnutých grantů
Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činností
Odměny auditorské společnosti
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I. OBECNÉ INFORMACE

Členové dozorčích orgánů ke dni 31.12.2009

1. Popis účetní jednotky
Název organizace:
Sídlo organizace:
Místo výkonu činnosti:
Identiﬁkační číslo:
Právní forma:
Rozhodující předmět činnosti:

Ostatní činnost:
Místo registrace:
Datum vzniku:

Nadace české architektury.
Betlémské nám.5a, 110 00 Praha 1
Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1
679 84 312
nadace
Podpora a prezentace české architektury jako
nedílné součásti současné kultury. Realizuje se
pomocí grantů.
Pronájem nemovitostí, které jsou v majetku nadace
Městský soud v Praze, oddíl N, vložka 58
04. 12. 1998

2. Zřizovatelé společnosti:
Právnická
osoba
Nadace Český
fond umění

Sídlo společnosti,
Povaha
IČO
vkladu
Masarykovo nábř.250,
nemovitost
110 00 Praha 1, 629 30 711

Výše
vkladu
19 985 970

Datum
vkladu
30. 6. 1997

3. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 31. 12. 2010
Členové statutárních orgánů ke dni 31. 12. 2010
Příjmení
Vavřík
Peterka
Bezpalec
Kolařík
Kuzemenský
Zlámal

Jméno
Ivan
Martin
Tomáš
Radek
Michal
Tomáš

Funkce
předseda správní rady
místopředseda správní rady
člen správní rady
člen správní rady
člen správní rady
člen správní rady

Příjmení
Hájková
Cajthamlová
Fišer

Jméno
Lenka
Neda
Jakub

Funkce
předsedkyně dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

4. Změny a dodatky provedené v účetním období zapisované do příslušné
evidence (např. obchodní rejstřík, Ministerstvo vnitra)
Změna ve složení dozorčí rady nadace – ke dne 28. 11. 2010 Neda Cajthamlová písemně
oznámila že nehodlá opětovně kandidovat do dozorčí rady nadace. Volby do dozorčí
rady nadace proběhly 2. 2. 2011 a místo Nedy Cajthamlové byl zvolen Jakub Kynčl.
Změna ve výši nadačního jmění zapsáním spoluvlastnického podílu ve výši id.
1565/4995 na nemovitosti – objektu fotovolatické elektrárny postavené na pozemku
parc.č. 712 v obci a katastrálním území Hostětín (pozemek parc.č. 712 ve vlastnictví
Obce Hostětín), jehož cena byla stanovena znaleckým posudkem. 3287-208-3/09 ze
dne 12. 12. 2009 vypracovaným soudním znalcem Ing. Alešem Janáskem v částce
1 565 000 Kč.

5. Organizační struktura organizace a její zásadní změny v uplynulém účetním
období
Nadace má vedle statutárních orgánů kancelář nadace s jediným pracovníkem –
ředitelem, který je v zaměstnaneckém poměru. Ředitelem nadace je ing. Marie Krátká.
6. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady a odměny statutárních orgánů
společnosti
6.1. Zaměstnaci

Počet zaměstnanců
Osobní náklady zaměstnanců

Běžné účetní období
1
914 630

Minulé účetní období
1
950 828

Běžné účetní období
9
494 371

Minulé účetní období
9
285 250

6.2. Statutární orgány

Počet členů SR a DR NČA
odměny členům statutárních orgánů

37

II. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

1.4 Peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky při vzniku
Jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané
účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění a vyhláškou č. 504/2002 Sb, v platném znění, kterou se stanoví obsah účetní
závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky
č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

2. Odpisování
Odpisový plán je vytvořen v souladu se zákonem o účetnictví a potřebami účetní
jednotky.

Účetnictví bylo zpracováno při používání následujících obecných účetních zásad:
zásady věrného a poctivého zobrazení skutečností, předpoklad trvání účetní jednotky
v dohledné budoucnosti, zásada periodicity, nezávislosti účetních období, vymezení
okamžiku realizace (aktuální princip), vymezení účetní jednotky, zákazu
kompenzace, stálosti metod, oceňování v historických cenách, opatrnosti, bilanční
kontinuity, oceňování peněžní jednotkou, srozumitelnosti informací, přednosti
obsahu před formou, objektivity účetních informací, zásada významnosti,
srovnatelnosti a trvalosti účetních záznamů.
K podstatným změnám v oceňování, postupech odpisování, účtování a vykazování
oproti minulému účetnímu období nedošlo.

Dlouhodobý majetek
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Samostatné movité věci

Při zpracování účetnictví je používaný software MRP, Slušovice.

3. Přepočet cizích měn na českou měnu

Účetní záznamy jsou uschovány v kanceláři organizace Nadace české architektury,
Masarykovo nábř.250, 110 00 Praha 1.

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá organizace v průběhu účetního
období: – aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

Drobný dlouhodobý majetek
ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Způsob, metoda odpisování
do 60 tis. Kč 100 % v roce pořízení
–
–
do 40 tis. Kč 100 % v roce pořízení,
nad 40 tis. Kč účetně rovnoměrně
po předpokládanou dobu užitnosti
účtováno jako o zásobách
–

Účetním obdobím je kalendářní rok.
4. Ocenění majetku reálnou hodnotou
1. Způsob ocenění majetku

Nadace stanoví reálnou hodnotu u cenných papírů k rozvahovému dni 31. 12. 2010
a to dle výpisu z registru cenných papírů přeceněných na reálnou hodnotu přes účet 921.

1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Nakupovaný dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován
pořizovací cenou.
1.3 Ocenění cenných papírů, majetkových podílů a derivátů
Cenné papíry, majetkové podíly a deriváty jsou při pořízení oceňovány pořizovací
cenou.
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III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

3. Dlouhodobý nehmotný, hmotný a ﬁnanční majetek (A.)

Významné události, které nastaly mezi 31. 12. 2010 a 17. 05. 2011
Nejsou

Druh majetku

1. Fyzická inventura majetku k 31. 12. 2010
Byla provedena v období od 02. 01. 2011 do 31. 01. 2011.
Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena v období od 01. 01. 2011
do 31. 01. 2011

2. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného, hmotného a ﬁnančního majetku (A.)

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
z toho: software
ostatní
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
z toho: pozemky
stavby
drobný dlouhodobý hmotný majetek
nedokončený dlouhodobý majetek
Samostatné movité věci a soubory
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem
z toho: ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek
ostatní

PZ přírůstek
38
0
38
0
0
0
49 093
1 380
2 653
0
36 595
10 808
336
0
9 455
0
44
93
10
0
35 883
0
35 883
0
0

úbytek
0
0
0
0
0
0
56
9 455
0
10
97
97
0

KZ
38
38
0
50 473
2 653
47 403
280
0
137
0
35 786
35 883
0

Běžné období
Minulé období
Pořizovací
Oprávky Pořizovací
Oprávky
cena
cena
Dlouhodobý nehmotný majetek
38
-38
38
-38
z toho: software
38
-38
38
-38
ostatní
0
0
0
0
Dlouhodobý hmotný majetek
50 473
-9 040
49 093
-8 449
z toho: stroje a pozemky
2 653
2 653
stavby
47 403
-8 676
36 595
-8 031
drobný dlouhodobý hmotný majetek
280
-280
-336
-336
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0
9 455
samostatné movité věci a soubory
137
-54
44
-44
zálohy
0
0
10
Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem
35 786
0
35 883
0
z toho: ostatní dlouhodobý ﬁnanční majetek
35 786
0
35 883
0
ostatní

4. Tuzemské a zahraniční majetkové CP a majetkové účasti (A.III.6.) v Kč
Typ fondu

Balancovaný fond nadací NIF

Zůstatková Zůstatková
cena
cena
k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010
10 568 741 10 621 851

Balancovaný fond nadací NIF

5 173 981

5 234 000

5 251 073

5 277 461

Růstový fond nadací NIF

1 911 094

2 012 000

1 900 583

1 876 503

Růstový fond nadací NIF

přírůstky dlouhodobého hmotného majetku tvoří:
– u staveb – byla dokončena rekonstrukce GJF a GA, proto u staveb přírůstek 10 208
a úbytek na nedokončeném dlouhodobém majetku

Počet ks Pořizovací
podílových
cena Kč
listů
10 413 579 10 399 000

ČSOB nadační NIF

12 869 462 13 132 000
5 200 000

Celkem NIF
Balancovaný fond nadací ostatní
Celkem

5 200 000
35 977 000

27 209

27 056
36 004 056

12 798 680 12 636 525
5 336 760

5 345 600

35 855 837 35 757 940
27 614

27 753

35 883 451 35 785 693

Rozdíl

53 110
222 851
26 388
43 461
-24 080
-135 497
-162 155
-495 475
8 840
145 600
-97 897
-219 060
139
697
-97 758
-218 363

Opravné položky / pokud byly tvořeny podle obecných účetních zásad / – nebyl důvod
pro tvorbu.
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5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ke dni 31.12.2010
Druh majetku
Majetek v oper. evidenci

Způsob
pořizovací cenou

Běžné období
0

9. Poskytnuté provozní zálohy (B.II.4.)
Minulé období
0

Poskytnuté zálohy
krátkodobé

6. Zásoby (B.I.)

Poskytnuto komu
Pražská plynárenská.
Pražská energetika
E.ON Energie
Mánes
Web NČA

zásoby zboží – katalogy má nadace ve výši 102 tisíc Kč.

CELKEM

7. Pohledávky B.II.1

10. Dohadné účty aktivní (B.II.18.)

Druh pohledávky
pohledávky z pronájmu
z toho:

Pohledávka vůči komu
Hrabec Jiří
ČEBUS, dopravní a cestovní kancelář
Fraktály Publisher s.r.o.
Snisnet.cz a.s.
Jan Krištofová
Source v.o.s.
Knihkupectví Spolek
Áčko klub s.r.o.
Klub architektů I. s.r.o.
Obec Hostětín
Nedomová Vladimíra
Centrum architektury

CELKEM

Částka
175
101
199
32
10
10
2
35
100
92
7
18
781

Celkem krátkodobé dohadné účty aktivní
z toho: Dohad přeúčtování teplo Brno
Dohad přeúčtování plyn GJF

PZ
0

Záloha celkem Kč
27
47
48
20
96
238

přírůstek
395
350
45

úbytek
0

KZ
395
350
45

přírůstek
0
0
0

úbytek
-198
-186
-12

KZ
74
27
47

11. Ostatní a jiné pohledávky (B.II.5 a B.II.17.)

Ostatní a jiné krátkodobé pohledávky
ostatní pohledávky B.II.5
jiné pohledávky B.II.17

PZ
272
213
59

12. Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti z B.II.
Pohledávky po lhůtě splatnosti

8. Pohledávky z titulu zádržného – dlouhodobé pohledávky
Souhrnná výše po lhůtě
– z toho 90 až 180 dnů
– z toho do 1 roku
– z toho nad 1 rok (soudně vymáhané)
– z toho nad 5 let (soudně vymáhané)

Běžné období
Částka
781
192
60
320 (101)
209 (207)

Minulé období
Částka
701
104
597
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13. Pohledávky ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám (B.II.7.)

19. Časové rozlišení aktivních účtů (B.IV.)

nadace nemá

Časové rozlišení
Celkem
z toho: náklady příštích období
příjmy příštích období

14. Pohledávky daňové k ﬁnančnímu úřadu (B.II.10.)

PZ přírůstek
1 183
980
5
6
1 178
974

úbytek
1191
5
1186

KZ
972
6
966

nadace nemá
20. Vlastní jmění (A.I.1.)
15. Pohledávky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
nadace nemá
16. Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech (B.III.1., B.III.3.) Kč/EUR
Hotovost
celkem (shodné
s částkou v rozvaze)
z toho: CZK
EUR

běžné
1

minulé
3

1
0

3
0

Bankovní účty
celkem (shodné
s částkou v rozvaze)
běžný účet CZK
termínovaný vklad CZK
běžný účet EUR
termínovaný vklad EUR

běžné
5 476

minulé
3 681

3 714
1 052
8
702

2 930
0
751
0

Tvorba
71 056
12
7 235
1 575

Použití
–
–
–
–

celkem

79 878

–

21.Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků (A.I.3.) účet 921

17. Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti (B.III.4.)
nadace nemá

Z čeho je tvořeno vlastní jmění
nadační jmění
nadační jmění nezapsané
ﬁnanční vklad
neﬁnanční vklad

Důvod tvorby/rozpuštění rozdílu
Rok

přecenění podílových listů
přecenění podílových listů
přecenění podílových listů
stav k 31. 12. 2010

2008
2009
2010

Tvorba
částka
MD
3 115

Proti
čemu

Rok

D

MD

Proti
čemu

D

251
2009

98
218

Rozpuštění
Částka

2 986

063

063

18. Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP (B.III.5.)
nadace nemá
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22. Změny vlastních zdrojů – v průběhu účetního období – pasiva A.

Vlastní zdroje celkem k 1. 1.
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací roz. z přec. ﬁn. maj.
VH ve schval. řízení
Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta
VH běžného období
Stav vlastních zdrojů celkem k 31. 12.

26. Závazky po lhůtě splatnosti

běžné období
81 497
79 878

minulé období
77 604
79 878

-218

-129
907
841

1 931
1 838
83 429

81 497

23. Úhrada výsledku hospodaření minulého úč. období

vše ve splatnosti

27. Závazky k zaměstnancům B.III.5 a ke správě sociálního zabezpečení
a zdravotním pojišťovnám (B.III.7.)

Celkem zaměstnanci B.III.5
Celkem B.III.7
z toho: sociální pojištění
zdravotní pojištění VZP
zdravotní pojištění OZP
ostatní

PZ
38
44
16
26
2

přírůstek
697
373
220
143
10

úbytek
699
367
221
139
7

KZ
36
50
15
30
5

přírůstek
191
191

úbytek
183
180

KZ
35
35

ve výši 907 tis. Kč – a návrh na použití výsledku hospodaření běžného účetního
období ve výši zisku 1838 tis. Kč
28. Závazky k ﬁnančnímu úřadu (B.III.9. – 10.) Způsob použití

VH min. období
částka
výsledek hospodaření
907
zaúčtovat na účet nerozděl. zisku min. let
907

návrh na rozdělení VH b.o.
částka
1 838
1 838

24. Přijaté zálohy (B.III.3.)

Celkem
z toho: zálohová daň

PZ
27
27

29. Splatné závazky ke správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám,
ﬁnančnímu úřadu

nejsou
25. Dohadné účty pasivní (B.III.22.)

Celkem krátkodobé dohadné účty pasivní
z toho: dohad energie + plyn GJF
teplo Brno
dohad energie Brno
Mánes

PZ
170
45
0
80
45

přírůstek
520
45
350
80
45

úbytek
170
45
80
45

KZ
520
45
350
80
45

Druh závazku
sociální pojištění
zdravotní pojištění
zálohová daň zaměstnanců

Částka Datum vzniku
15
31.12.2010
35
31.12.2010
35
31.12.2010

Splatnost
15.01.2011
15.01.2011
15.01.2011
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30. Časové rozlišení pasivních účtů (B.IV.)
Časové rozlišení
Celkem
z toho: výdaje příštích období

PZ
267
267

33. Přehled poskytnutých grantů
přírůstek
83
83

úbytek
267
267

KZ
83
83

31. Výnosy podle jednotlivých činností organizace (B.)
Výnosy

Hlavní činnost
Hospodářská činnost
období běžné
minulé období běžné
minulé
7 490
7 844
77
47
6 495
5 862
76
1
21
36
45
2
17
5

Celkem
– z toho tržby z prodeje služeb
– z toho tržby za zboží
– z toho úroky
– z toho kurzové zisky
– z toho jiné ostatní výnosy
– z toho tržby z prodeje majetku
– z toho tržby a výnosy cenných papírů
– iz toho výnosy z dlouhodobého
ﬁnančního majetku

746
972

1 178

1

1

32. Náklady podle jednotlivých činností organizace (A.)
Náklady
Celkem
– z toho spotřeba materiálu
– z toho spotřeba energie
– z toho prodané zboží
– z toho opravy a udržování
– z toho cestovné
– z toho náklady na reprezentaci
– z toho ostatní služby
– z toho osobní náklady
– z toho daně a poplatky
– z toho ostatní náklady
– z toho odpisy majetky
– z toho prodané cenné papíry
– z toho poskytnuté příspěvky

Hlavní činnost
Hospodářská činnost
období běžné
minulé období běžné
minulé
5 711
6 791
19
13
41
8
7
1 516
1 267
1
201
35
46
47
20
28
410
380
12
12
1 440
1 236
17
17
204
322
666
476
1 472
1 150
1 503

(název projektu/příjemce/výše grantu v Kč)
Kategorie A – rozděleno celkem 580 000 Kč mezi 11 projektů
1. Městské zásahy Praha 01 / Oz Mestské zásahy, Bratislava / 30 000
2. Evropská cena za architekturu / Zlatý řez s.r.o., Praha/ 20 000
3. Jaroslav Grunt (1893-1988) / Spolek Obecní dům Brno / 60 000
4. Olověný Dušan / SPA při FA ČVUT v Praze / 30 000
5. Opava – Vídeň: Lekce architektury / Opavská kulturní organizace, Opava / 20 000
6. Slavné vily Čech, Moravy a Slezska / Foibos Books s.r.o., Praha / 10 000
7. Toyo Ito / Architectura o.s., Praha / 150 000
8. Take Nord Shape / Architectura o.s., Praha / 80 000
9. Virtuální galerie architektury / Architectura o.s., Praha / 20 000
10. Termín dnes, architektonické soutěže v Evropě / Centrum architektury o.s.,
Brno / 80 000
11. Irská cena za architekturu / Centrum architektury o.s., Brno / 80 000
Kategorie B – rozděleno celkem 420 000 Kč mezi 14 projektů
1. Pecha Kucha Night Prague / Jana Kostelecká, Praha / 40 000
2. Ostravské přednášky a diskuze / o.s. Fiducia, Ostrava / 20 000
3. Bohuslav Brouk: Životní sloh / Společnost pro odbornou literaturu, Barrister
and Principál o.s., Brno/ 20 000
4. MADE IN AT / SOFA, Studentská obec FA Brno, Brno / 30 000
5. Zlatý řez / Zlatý řez o.s., Praha / 50 000
6. Teorie fraktálové architektury / Jiří Schmidt, Praha / 50 000
7. Rostislav Švácha: SIAL / Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice / 40 000
8. Ivan Koleček – Vrstvy / Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice / 30 000
9. Emil Přikryl / Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice / 30 000,10. Frederick John Kiesler – Texty / Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice / 20 000
11. off city architekti 2010 / o.s. Terra Madoda, Pardubice / 20 000
12. Filmové večery s architekturou / Centrum architektury o.s., Brno / 30 000
13. Mánes – monograﬁe budovy / Josef Holeček, Praha / 20 000
14. Nedosněné sny měst / FRAME100R s.r.o., Praha / 20 000
C.

provozní granty 200 000 Kč, vrácné granty byly -50 000 Kč
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34. Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činností
Náklady

Hlavní činnost
Hospodářská činnost
období běžné
minulé období běžné
minulé
celkové náklady podle činnosti
5 711
6 791
19
13
celkové výnosy podle činnosti
7 490
7 844
78
47
výsledek hospodaření před zdaněním
1 779
1 053
59
34
daň – 20 %
výsledek hospodaření po dani
1 779
1 053
59
34

35. Odměny auditorské společnosti
Běžné
období
celkem
35
z toho: povinný audit účetní závěrky 1.1. – 31.12 b.o. a ověření výroční zprávy
35
poradenství o účetních principech a metodách
0

Minulé
období
35
35
0

Zkratky: VJ – vlastní jmění, IČO – identiﬁkační číslo, RČ – rodné číslo, VH – výsledek hospodaření, b.o. –
běžné období, m.o. – minulé období, PC – pořizovací cena, VN – vlastní náklady, RPC – reprodukční
pořizovací cena, CP – cenné papíry, PZ – počáteční zůstatek, KZ – konečný zůstatek, DNM –
dlouhobý nehmotný majetek, DHM – dlouhodobý hmotný majetek, DFM – dlouhodobý

ﬁnannčí majetek

Sestaveno dne

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

17. 5. 2011

Právní forma účetní jednotky

nadace

Poslání organizace
viz. str. 3
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