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A

POSLÁNÍ

A CÍLE

NADACE

Posláním Nadace české
architektury je prezentace
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 a workshopů.
Podporuje též aktivity
zaměřené na aktuální
problémy současné
architektury. Nadace
nepřispívá na vlastní
profesní činnost
architektů ani na provoz
a aktivity škol
architektury.
3

B

VZNIK

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. června 1997
u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod registračním číslem P1-525/97
jako Nadace Český fond architektury. Dne 4. prosince 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.

NADACE

A HISTORIE
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C

ZPRÁVA

O ČINNOSTI

NADACE

V ROCE 2011
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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,
památkově chráněny,
a registrovány
v nadačním majetku.

Starobrněnská
16/18, Brno

Betlémské
nám. 5a, Praha

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.

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.

Oba objekty jsou
pronajaty a příjmy
z nájmů jsou trvalým
finančním zdrojem
nadace. Příjmy z nájmů
roku 2011 činily
u brněnského domu
2,9 milionů Kč,
u pražského domu
1,5 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.

Technický stav
brněnského domu není
vyhovující a tak částka,
kterou vyžadují běžné
opravy a údržba je
poměrně vysoká.
Kompletní rekonstrukce,
která by byla na místě,
je bohužel mimo finanční
možnosti nadace.
V objektu sídlí Galerie
architektury,
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
provozovatel 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
jsou obě galerie
pronajaty občanským
sdružením. 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
jsou jim nadací částečně
kompenzovány
provozními granty.

Do výstavního plánu
galerií správní rada
nadace nezasahuje
a jsou v plné kompetenci
obou provozovatelů, kteří
se každoročně zúčastňují
nadací vypsaného
grantového řízení.

V červnu 2010 vyhlásila
správní rada nadace
výběrové řízení na nové
provozovatele obou
galerií. Vedla ji k tomu
skutečnost, že stávající
galeristé provozovali obě
galerie po dobu 10 let.
Výběrového řízení se
zúčastnilo celkem
6 uchazečů (4 pro
pražskou a 2 pro
brněnskou galerii).
Výběrová komise složená
z členů správní rady
a přizvaných nezávislých
odborníků vybrala
v prvním kole
provozovatele brněnské
galerie – sdružení 4AM
Fórum pro architekturu
a média, o.s.
Provozovatel pražské
galerie – sdružení
Architectura o.s. byl
vybrán ve druhém kole.
Nové nájemní smlouvy
byly s provozovateli
uzavřeny

od 1. ledna 2011. Správní
radu zaskočil malý zájem
o účast v konkurzu
především v Brně,
a proto v návaznosti
na vypsaný konkurz
zorganizovala dva kulaté
stoly pro architektonickou
veřejnost. První, konaný
v lednu 2011, se zaměřil
na téma prezentace
architektury v současnosti.
Své zkušenost ze
současné architektonické
scény představili kurátoři
a provozovatelé
architektonických
galerií a center, svým
pohledem komentovali
architektonickou scénu
přítomní novináři. Na
závěr akce se rozvinul
otevřený dialog, ze
kterého se ukázalo
nezbytné vysvětlit
architektonické veřejnosti
grantový systém nadace.
Právě tomuto tématu byl
věnován druhý kulatý
stůl, konaný v Galerii
Jaroslava Fragnera
v listopadu 2011.

V roce 2011 získalo
v řádném výběrovém
řízení občanské sdružení
Architectura částku
380 000 Kč a občanské
sdružení 4AM
300 000 Kč. Vedle toho
dostaly obě sdružení
provozní grant ve výši
150 000 Kč na úhradu
nákladů spojených
s provozem galerie
a sdružení Architectura
mimořádný grant ve výši
4 000 Kč určený na
pronájem sálu pro
přednášku v rámci
výstavy japonského
ateliéru Bow Wow. Bližší
informace naleznete
v části Grantová politika
nadace.
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2.1. Přehled výstav v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze v roce 2011
Galerii provozuje
občanské sdružení
Architectura o.s.,
zastoupené Danem
Mertou

Věra a Vladimír
Machoninovi
60´/70´

Bow Wow:
House
Behaviorology

Stěžejní díla manželů
Machoninových – Kotva,
Thermal, DBC
a ambasáda v Berlíně

Výstava světově
známého japonského
ateliéru spojená
s bohatým doprovodným
programem
9. 3. 2011 Osamu
Okamura. Poválečná
japonská architektura
23. 3. 2011 Osamu
Okamura: Současná
japonská architektonická
scéna
30. 3. 2011 Filmový večer
na téma soudobá
současná japonská
architektura
4. 4. 2011 Momoyo
Kaijima: přednáška
Ateliér Bow Wow

prosinec 2010 – leden 2011

únor – duben 2011

13.4.-22.5.2011
SIAL/Sdružení
inženýrů
a architektů
Liberec
Historie libereckého
architektonického ateliéru
26. 4. 2011 Miroslav
Masák: Komentovaná
prohlídka
1. 5. 2011 Jakub Potůček:
Procházka po realizacích
Sialu v Praze
5. 5. 2011 Luboš Beran:
Funkce a tvar: architektura
televizních věží
10. 5. 2011 Rostislav
Švácha: Sial
15. 5. 2011 Martin
Strakoš, Jiří Suchomel,
Rostislav Švácha: Výlet
do České Lípy a Doks
18. 5. 2011 Petr Vorlík:
Komentovaná prohlídka

Edward Gordon
Craig: Světlo
a prostor
Průřez tvorby jedné
z nejvýznamnějších
postav světové divadelní
tvorby 19. a 20. století.
Výstava byla součástí
Pražského Quadriennale

Burian Křivinka /
Pelčák / Rusín
Wahla / Stavby
a projekty
Nejnovější projekty tří
významných brněnských
ateliérů
červenec – srpen 2011

červen 2011

duben – květen 2011
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Nové ve starém:
Současná
architektura
a historické
město
Putovní výstava
a konference určená
pro veřejnost řeší
otázky památkové péče,
vztahy mezi architekty
a památkáři
září – říjen 2011

Madein NL:
NL Architects

Současný český
industriál

Tvorba amsterdamského
architektonického
ateliéru, nositele ceny
Mies van der Rohe
v roce 2005
11. 10. 2011 Kamiel
Klaas: Veřejný prostor

40 realizací soudobé
české architektury

říjen – listopad 2010

prosinec 2011 – leden 2012

Vedle výše uvedených
výstav galerie
zprostředkovala či se
podílela na organizaci
dalších aktivit z oblasti
architektury. Jednalo
se o reprízy úspěšných
výstav z minulých let:

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

Zelená
architektura
50 českých staveb
představujících kvalitní
architekturu a šetrný
přístup k okolí
Infocentrum Ústí nad
Labem,
březen 2011

Pražský
funkcionalismus
– New Face of
Prague
50 vybraných
současných
pražských staveb
České centrum
v Madridu,
listopad – prosinec 2011
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2.2. Přehled výstav a akcí v Galerii architektury v Brně v roce 2011
Galerii provozuje
občanské sdružení 4AM
Fórum pro architekturu
a média o.s. zastoupené,
Šárkou Svobodovou,
Petrou Hlaváčkovou
a Barborou Šedivou

Architektura
volných tvarů
a její začlenění
do městských
struktur

Umění
a osvobození
Evropa
1943–1967, Lidé
revoltující

Klára Tasovská:
Půlnoc

Veřejná diskuse
s odborníky
a představiteli města
Brna

Výstava vyjadřující
kontrasty a souvislosti
v osudech osobností

březen 2011

Dokumentární film
o problému světelného
znečistění

Compact City
Workshop spojený
s prezentací 5 účastníků
ze zemí Visegrádské
skupiny na téma
„Navrhování
v současných městech“.

Parametrický
design workshop
Prezentace výsledků
workshopu pořádaného
sdružením SOFA Brno
duben 2011

březen – duben 2011

únor 2011

leden 2011
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Richard Loskot_ Arch Rulez!
Podstata věcí
Výstava diplomních prací
(experimentální
studentů architektury
inscenace vzniku očima fyzika, sociologa,
vesmíru)
grafika, úřednice,
Výstava ukazuje
fungování mechanických
a elektronických systémů
květen – červen 2011

designera PC her,
performerky a děkana
červen – červenec 2011

Kiosk/Open Art
Gallery
Přednáška moldavského
výtvarníka Vladimíra Use.
červenec 2011

Urban Divan
Workshop společně
s Domem pánů
z Kunštátu, cílem je
vytvořit městský mobiliář
červenec 2011

Crosculture
Guide
Tři večery
dokumentárního
filmu zachycujícího
komentované procházky
po Brně s různým
zaměřením vedené
cizinci delší dobu
žijícími v Brně.

Křest knihy „My
jsme tím
projektem žili“,
vydané Zlatý řezem
září 2011

srpen, září 2011
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Den architektury

Rese Arch

Oskar Poříska

Promítání filmů
o architektuře v GA

Diskuse na téma
„prostor a účel“

říjen 2011

říjen 2011

Výstava připravená
spolkem Obecní dům
Brno ve spolupráci
s Muzeem Města Brna
prosinec 2011

Zabij svého
Fuchse
Psychoanalýza současné
brněnské architektury
výstava a cyklus
přednášek
prosinec 2011 – únor 2012

Doprovodný program
k výstavě:
20. 12. 2011 přednáška
Kimberly Elman Zarecor:
How the AvantGarde
Generation Became
Communist Bureaucrats
5. 1. 2012 rozhovory
s architekty:
Jan Tabor + host
12.1.2012 rozhovory
s architekty:
Rostislav Koryčánek +
host

Vedle výše uvedených
aktivit se sdružení 4AM
podílelo na organizaci
další akcí mimo galerii:

Námitky proti
Konceptu
Územního plánu
města Brna
petice

Schnittpunk
Výstavnictví a praxe –
konference 22. 5. 2011
Brno

Mezinárodní
konference
o uměleckých
pobytech
27.–29. 6. 2011 Košice

Struny města
mechanické a síťové
instalace – 21.–22. 5. 2011
veřejná místa kolem
Starobrněnské 18

Galerie architektury
Starobrněnská 16/18,
602 00 Brno
e-mail: forum4am@gmail.com
http: // www.forum4am.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 grantů.
Účastnit se mohou
jednotlivci, sdružení
i právnické osoby.
Podmínky výběrového
řízení je možno nalézt na
http://www.nca.info/cs/gra
nty/jak-ziskat-grant.html.

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 2011 vypsala
správní rada NČA jedno
výběrové řízení, ve
kterém byla rozdělena
částka 1 500 000 Kč mezi
projekty se zaměřením
na výstavní aktivity
628 000 Kč, na publikační
a přednáškovou činnost
872 000 Kč.

Výběr projektů provedla
grantová komise ve
složení: Jaroslav Zima,
Marek Chalupa,
Ladislav Kuba, Cyril Říha,
Pavel Nasadil (přizvaní
nezávislí odborníci)
a členové správní rady:
Ivan Vavřík, Martin Peterka,
Tomáš Zlámal,
Radek Kolařík,
Michal Kuzemenský,
Jakub Fišer. 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 150 000 Kč
a mimořádný grant ve
výši 4 000 Kč sdružení
Architectura o.s. na
pronájem prostor pro
doprovodný program
výstavy japonského
ateliéru Bow Wow, která
měla mimořádný úspěch.
V průběhu roku byly
z titulu nerealizování
projektů vráceny granty
z minulých let v celkové
výši 110 000 Kč. Částka,
poskytnutá na granty
v roce 2011, tedy činí
1 694 000 Kč.
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3.1. Kategorie A – výstavy
Do výběrového řízení
se přihlásilo celkem 25
projektů, grantová komise
vybrala 9 projektů, mezi
které rozdělila částku
628 000 Kč.

3.1.1. SOFA o.s.
při FA VUT Brno
– 15 000 Kč
„Výstava
ateliérových
prací a Cena
B.Fuchse“
SOFA – Studentská obec
Fakulty architektury VUT
vyhlásilo soutěž o Cenu
Bohuslava Fuchse za
zimní a letní semestr
školního roku 2010/2011.
Porota, složená
z nezávislých architektů
a zástupců studentů,
vybírala ze všech
studentských projektů,
které byly v řádném
termínu odevzdány.
Oceněné projekty byly
vystaveny ve fakultní
Galerii Mini.
Více informací na
http://sofa.fa.vutbr.cz

3.1.2. SPA při FA
ČVUT v Praze –
15 000 Kč
„Olověný Dušan“
soutěž a výstava
Soutěž a výstava Olověný
Dušan se stala prestižní
akcí vyhlašovanou
každoročně SPA –
Spolkem posluchačů
architektury při FA ČVUT
v Praze. Smyslem celé
akce je získat nezávislý
pohled na kvalitu výuky
architektury na FA ČVUT
v Praze.
Porota, složená z velké
části z bývalých
absolventů fakulty,
procházela studentské
projekty, vybírala
v několika kolech
a závěrem nominovala
celkem 5 projektů
a 3 ateliéry do užšího
výběru.

Slavnostní vyhlášení
vítězného projektu
a nejlepšího ateliéru
spojené s výstavou
nominovaných projektů
proběhlo 7. 4. 2011
v prostorách Nové
budovy FA ČVUT
v Praze Dejvicích.
Více informací naleznete na http:
www.spa-fa.cz

3.1.3. SPOKSpolek pro
ostravskou
kulturu, Ostrava
– 68 000 Kč –
„Architektonické
výstavy 2011“
SPOK pořádá již po
několik let cyklus výstav
v Kabinetu architektury
Domu umění města
Ostravy. V rámci projektu
uspořádal čtyři výstav,
které významně oživily
ostravský kulturní život.
Architekt Boris Podrecca,
duben-červen 2011
Současná slovenská
architektura,
červen–srpen 2011

Lukáš Jasanský
a Martin Polák,
srpen – říjen 2011

K-dron Mezi uměním
a matematikou,

3.1.4. Spolek
Obecní dům,
Brno – 20
000 Kč – „Oskar
Pořízka“,
výstava, katalog
Petr Pelčák a Ivan Wahla
připravili výstavu
a publikaci dalšího
meziválečného
architekta. Oskar Poříska,
představitel „brněnského
bílého funkcionalismu“
realizoval celou řadu
významných městských
staveb. Za své dílo získal
zlatou medaili na
světových výstavách
v Miláně (1933), Bruselu
(1935) a Paříži (1937).
Publikace a výstava
celistvě zpracovává
dílo tohoto zakladatele
brněnského
funkcionalismu.

říjen – listopad 2011.

Více informací naleznete na http:
www.kabinetarchitektury.cz
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3.1.5.
Architectura o.s.,
GJF Praha –
150 000 Kč –
„Současná
architektura
a historické
město“ GJF
Praha, výstava
a konference
Galerie Jaroslava
Fragnera ve spolupráci
s Národním památkovým
ústavem připravila
putovní výstavu, ve které
představila současnou
architekturu hodnocenou
pohledem památkářů.
Přinesla obsáhlý výběr
realizací nejen z Prahy
a Brna, ale i z dalších
českých měst. Vedle
úspěšného zapojení
soudobé architektury
do historického kontextu
uvedla též negativní
příklady, které město či
místo nevratně poškodily.

Výstava proběhla v září
2011 v Galerii Jaroslava
Fragnera, součástí akce
byla konference Nové
ve starém, konaná
27.10.2011 v Sále
zastupitelů Magistrátu
hl. m. Prahy, které se
zúčastnili přední čeští
architekti s bohatými
zkušenostmi
s projektováním
v historickém prostředí.
Cílem aktivity bylo otevřít
téma novostaveb
v historickém prostředí,
které bývá často
prezentováno jako
konflikt architektů
a památkářů. Potenciální
konflikt však nevzniká
mezi novým a starým
ale mezi kvalitním
a nekvalitním.
Více informací na http: // www.gjf.cz

3.1.6.
Architectura o.s.,
GJF Praha –
130 000 Kč –
„A lab/
architektonická
laboratoř“ GJF
Praha, cyklus
výstav“
Prostory v horním patře
GJF představují veřejnosti
zajímavé drobné projekty,
které reagují na specifická
témata nebo doplňuji
výstavy o patro níže.
Přehled akcí v rámci A lab:
Současná japonská
architektura/ Multimediální
prezentace v rámci
projektu Atelier Bow Wow
Spolek obecní dům Brno/
prezentace historických
fotodokumentů v rámci
výstavy Stavby a projekty
AmP Arquitectos/
Výstava byla součástí
mezinárodní konference
Beton v architektuře

Velux Model Home 2020/
Experimentální výstavba
domů podporovaná
společností Velux
Putování barokní krajinou/
výstava studentských prací
ateliéru na FA VUT Liberec
vedených architekty
Fránek a Suchánek
Studentské konverze
průmyslových objektů/
Výběrová výstava v rámci
projektu Současný český
industriál
Více informací na http: // www.gjf.cz
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3.1.7. 4AM o.s./
GA Brno –
40 000 Kč –
„Richard Loskot /
Multiplace 2011“
GA Brno, výstava
Richard Loskot,
absolvent oboru Vizuální
komunikace na fakultě
Umění a architektury
v Liberci, se zabývá
fungováním mechanických
a elektronických systémů.
Výstava, která se konala
v květnu v Galerii
architektury v Brně,
představila Loskotovu
experimentální inscenaci
vzniku vesmíru.
Více informací na http://forum4am.cz

3.1.8. 4AM o.s./
GA Brno –
110 000 Kč –
„Umění
a osvobozená
Evropa 19451967“ GA Brno,
výstava,
přednášky
Cílem výstavy, připravené
sdružením 4AM Forum
pro architekturu a média
ve spolupráci s Forem
experimentální
architektury ve Vídni,
bylo odhalit kontrasty
a souvislosti v osudech
vybraných osobností.
Ukázat vývoj architektury
v nových celoevropských
souvislostech a hledat
odpovědi na otázku, jak
umění a architektura
přispívají k osvobození
člověka.
Výstava se konala
v lednu v Galerii
architektury, součástí
akce byla doprovodná
výstava v areálu
brněnské Vlněny – bývalé
textilní továrny.

3.1.9. 4AM o.s./
GA Brno –
80 000 Kč –
„Zabij svého
Fuchse“ GA
Brno“ GA Brno,
výstava,
přednášky
Úkolem výstavy Zabij
svého Fuchse bylo zjistit,
jak se pět vybraných
brněnských
architektonických ateliérů
(Markéta Veselá,
Svatopluk Sládeček,
Ladislav Kuba a Tomáš
Pilař, Antonín Novák
a Petr Valenta) vyrovnává
se svými vzory, které
v tomto případě
přestavuje architekt
Bohuslav Fuchs.
Rozhovory, které vedl
s vybranými architekty
Jan Tabor a Rostislav
Koryčánek, byly stěžejní
částí projektu, vystavená
tvorba doplňovala
atmosféru setkání.

Více informací na
http://www.forum4am.cz
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3.2. Kategorie B – publikace a přednášky
Do výběrového řízení
se přihlásilo celkem 58
projektů, grantová komise
vybrala 22 projektů, mezi
které rozdělila částku
872 000 Kč.

3.2.1. SPOKSpolek pro
ostravskou
kulturu, Ostrava
– 40 000 Kč –
„I.Heinz-Greenberg: Erich
Mendelson – Biografické
postřehy“, publikace
Spolek pro ostravskou
kulturu se systematicky
zajímá o dílo architekta
Ericha Mendelsona.
Jedním z důvodů je fakt,
že na území Ostravy
je u nás jediná, tímto
architektem navržená
realizace – obchodní
dům Bachner z let
1932–33.

Publikace o díle
tohoto světového
architekta dosud
chybí, připravované
česko-německé vydání
knihy doplněné kresbami
a fotografiemi je
přínosem pro odbornou
i laickou veřejnost.
Publikace vyjde
v průběhu roku 2012.

3.2.2. Zlatý řez
o.s., Praha –
30 000 Kč –
„Rozhovory
o kritické
a projektivní
architektuře“,
publikace

3.2.3. Zlatý řez
s.r.o., Praha –
30 000 Kč –
„My jsme tím
projektem žili.
Brněnské vily
1970-1989“,
publikace

Publikace, připravená
Monikou Mitášovou,
obsahuje rozhovory
s 13 americkými teoretiky
a architekty –
představiteli kritické
a projektivní architektury
– Jeffrey Kipnis, Sarah
Whiting, Peter Eisenman,
Stan Allen, Sylvia Lavin,
Joan Ockman, Kenneth
Frampton, Beatriz
Colomina, Michael
K.Hays, Mark Wigley,
Robert Somol, Mary
McLoed, Michael
Speaks. V úvodní části
autorka rozhovorů
připravila krátké portréty
jmenovaných osobností.
Publikace bude z důvodů
autorizace jednotlivých
rozhovorů vydána až
v roce 2012.

Autorka knihy Barbora
Klímová se zaměřila na
brněnské „socialistické“
vily, které vznikaly
v 70. a 80. letech.
Dala dohromady archivní
dokumentaci staveb
a rozhovory s architekty
a klienty, které autenticky
zobrazují uplynulou dobu.
Vtipně graficky řešená
kniha vedle architektury
popisuje osudy
a vzpomínky této
nedávné minulosti.

3.2.4. Pecha
Kucha Ostrava
o.s., Ostrava –
20 000 Kč –
„Pecha Kucha
Night Ostrava“
série přednášek
Vedle Prahy a Brna se
rozběhla i ostravská
Pecha Kucha Night. První
večer se konal v srpnu
2010 v industriálních
prostorách Dolu Hlubina.
Projekt je organizován
sdružením založeným
převážně studenty a je
úzce spjat s ostravským
regionem. V roce 2011
proběhly celkem 4 večery
a charitativní akce na
podporu Japonska,
postiženého tragédií
tsunami. Večery krátkých
vystoupení se konaly na
různých místech Ostravy,
umožnily prostory otevřít
pro širokou veřejnost
a pomohly tak k jejich
publicitě – kino Vesmír,
Dům umění Ostrava,
Důl Michal Ostrava,
Magistrát města Ostravy.
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3.2.5. ERA
Média s.r.o.,
Brno –
65 000 Kč –„ERA
21 ročník 2011“
časopis
Časopis ERA21 je určen
architektům, studentům,
teoretikům, historikům
a pedagogům.
Pravidelně informuje
o dění v oboru –
z pohledu teorie
architektury, nových
technologických trendů
a realizačních možností.
Vedle prezentace
architektury klade důraz
na přesah architektury
do dalších oborů
a společenských oblastí.
NČA se rozhodla v roce
2011 podpořit vydávání
časopisu ERA21, vyšlo
celkem 7 čísel časopisu.

3.2.6.
o.s.gaaleriie.net,
Praha –
40 000 Kč –
„Dotované
bydlení Vídeň“
www.gaaleriie.net
Stále aktuálnější
dotované bydlení je
zásadní prioritou
vídeňské radnice.
Dle rakouského modelu
není určeno jen sociálně
slabým vrstvám, ale
všem, kteří nedosahují
nadstandardu. Byty mají
vysokou obytnou kvalitu,
často to jsou mezonety
s balkóny, terasami,
zahradami na střeše
a velmi kvalitním
domovním vybavením.
Internetová galerie pro
současnou architekturu
www.gaalerre.net
představí video
s vybranými cca
12 dotovanými domy
`z let 2000–2010. Stavby
budou přestaveny
architekty a stávajícími
obyvateli. Projekt by měl
přinést inspiraci pro
české prostředí.
Z organizačních důvodů
bude video realizováno
v roce 2012.

3.2.7. Jan
Sapák, Brno –
100 000 Kč –
„Kniha o vile
Tugendhat“
publikace

3.2.8. Centrum
architektury o.s.,
Brno – 40
000 Kč –
„Filmové večery
s architekturou“

Kniha má vyčerpávajícím
způsobem zpracovat
vznik jednoho ze
základních děl moderní
architektury – Vily
Tugendhat v Brně.
Z důvodů časové
a finanční náročnosti byl
posunut termín vydání
publikace do roku 2012.

5.ročník festivalu „Filmové
večery s architekturou“
se konal 9. prosince 2011
v kinosálu Břetislava
Bakaly v Brně.
Na programu byly
tyto filmy:
David Chipperfiel
(USA, 2011, režie
Michael Blackwood)
Dokument představil
významného britského
architekta, nositele Řádu
britského imperia , člena
RIBA a Královské
akademie, Sira Davida
Alana Chipperfielda.

First Earth:
Uncompromising
Ecological Architecture
(USA, 2009, režie
David Sheen) Strhující
dokument o alternativním
způsobu stavění.
Reem Koolhaas: A Kind
Of Architect (USA,
2008, režie Markus
Heidingsfelder)
Formou rozhovorů
s jinými architekty
a přáteli Reema
Koolhaase film
představuje osobnost
tohoto významného
současného architekta.

3.2.9. Centrum
architektury o.s.,
Brno –
70 000 Kč –
„Brno –
Architektura
1918-1939“
průvodce
Další z ediční řady
průvodců po brněnské
architektuře se tentokrát
věnuje období mezi
dvěma válkami. Editorka
Renata Vrabelová
přizvala k odborné
spolupráci Petra Pelčáka,
Ivana Wahlu, Vladimíra
Šlapetu a Petru
Hlaváčkovou. Smyslem
vydávané edice je
poskytnout souhrnné
informace o brněnských
stavbách v různých
obdobích.
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3.2.10.
Nakladatelství
Arbor Vitae,
Řevnice –
50 000 Kč –
„Michal Šiška:
Malé věci
v krajině“
publikace
Nakladatelství Arbor Vitae
vydalo půvabnou knížku
– neobvyklou diplomovou
práci Michala Šišky na
Škole architektury AVU
u Emila Přikryla. Autor
vlastními krátkými texty
a kresbami reaguje na
neutěšený stav dnešní
krajiny a hledá cesty, jak
obnovit přirozený vztah
člověka ke své krajině.

3.2.11. o.s.Terra
Madoda,
Pardubice –
20 000 Kč –„Off
City_(ne)architek
ti“ cyklus
přednášek
Třetí ročník cyklu
přednášek pořádaných
pardubickým sdružením
Terra Madoda se
tentokrát zaměřil
na osobnosti, které
s architekty spolupracují
či jejichž činnost se
architektury dotýká.
V rámci cyklu vystoupili
Václav Cílek, Jiří Sádlo,
Luděk Sýkora, Kateřina
Šedivá a Tomáš Valenta.
Aktivity sdružení Terra
Madoda je možno
sledovat na
http: www.offcity.cz.

3.2.12.
Architectura o.s.,
GJF Praha –
100 000 Kč –
„Ateliér Bow-Wow,
přednáška
architektky
Momoyo Kaijimy“
Ateliér Bow Wow je jeden
ze současných
neznámějších japonských
architektonických
ateliérů. Byl založen
v roce 1992 architekty
Yoshiharu Tsukamoto
a Momoyo Kaijima.
Atelier navrhnul a postavil
kolem 20 domů,
veřejných muzeí
a komerčních budov,
především v Tokiu.
V posledních letech
rozšířil svoji činnost i do
zahraničí – Francie,
Dánska a USA.
Na jaře probíhala v GJF
výstava House
Behaviorology,
připravená ateliérem Bow
Wow pro benátské
architektonické bienále
v roce 2010.

K výstavě byl připraven
bohatý doprovodný
program, který vyvrcholil
přednáškou architektky
Momoyo Kaijimy v kině
Světozor.
9. 3. 2011 Osamu
Okamura. Poválečná
japonská architektura
23. 3. 2011 Osamu
Okamura: Současná
japonská architektonická
scéna
30. 3. 2011 Filmový večer
na téma soudobá
současná japonská
architektura
4. 4. 2011 Momoyo
Kaijima: přednáška
Ateliér Bow Wow
GJF plánovala v roce
2010 realizovat výstavu
a přednášku Toyo Ita,
na kterou získala od NČA
grant ve výši 150 000 Kč.
Akce se z finančních
důvodů nemohla
realizovat a výše uvedený
grant byl se souhlasem
správní rady převeden
na výstavu Ateliéru Bow
Wow.

3.2.13. 4AM
o.s./GA Brno –
70 000 Kč –
„Kompaktní
město“ GA Brno,
výstava
Během workshopu
Kompaktní město
realizovalo 8 vystavujících
z 5 států v GA v Brně
celkem 5 výstav.
Společným tématem byly
odpovědi na otázky:
Jak navrhovat ve městě?
Jak navrhovat
v navrženém?
Grant byl původně
udělen na katalog
výstavy, byl ale se
souhlasem správní rady
použit na úhradu nákladů
spojených s instalací
výstav.
Více informací na
http://www.forum4am.cz

Více informací na http: // www.gjf.cz
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http://www.antikfiducia.com

3.2.14. Jana
Kostelecká, Brno
– 20 000 Kč –
„Pecha Kucha
Night Prague“,
série přednášek
Už od svého vzniku, tedy
od roku 2007, NČA
podporuje tato atraktivní
živá setkání kreativních
lidí. 5 večerů přednášek
4. ročníku Pecha Kucha
Night Prague v kině Aero
v Praze představuje
prostor, kde se setkávají
výtvarníci, architekti,
designéři, grafici
a teoretici jednotlivých
oborů. Koncept vznikl
v Tokiu díky dvojici
britských architektů –
Astrid Klein a Marka
Dythama a koná se již
ve 210 městech světa.
Finanční příspěvek NČA
bude použit na pořízení
archivu vystoupení
přednášejících z oblasti
architektury.

3.2.15 Občanské
sdružení Fiducia,
Ostrava –
20 000 Kč –
„Ostravské
přednášky
a diskuse
o architektuře“
NČA již několik let
podporuje sdružení
Fiducia, které patří
k jednomu z organizátorů
kulturního života
v Ostravě. Během roku
připravuje vedle jiných
aktivit, řadu výstav,
přednášek a diskuzí
zaměřených na
současnou architekturu.
V březnu proběhla
autorská přednáška
architekta Kamila Mrvy,
v dubnu představil
Roman Brychta ateliér
Projektil Architekti
a Rostislav Švácha
vystoupil s přednáškou
na téma Nová vize
modernosti 1985–1995.

V klubu Fiducia proběhla
beseda na téma vztahu
památek a nové
architektury – součást
akce organizované
Národním památkovým
ústavem. V červnu
seznámila veřejnost
Helena Čapková
s tvorbou manželů
Raymondových – žáků
Frank Lloyd Wrighta, kteří
odešli projektovat do
Japonska. V listopadu se
konala přednáška
Miroslava Masáka na
téma: Jaký vlastně byl
Sial a Ludvíka Hlaváčka:
Veřejný prostor, jak, komu
a proč.
Vedle toho proběhla řada
tématických procházek
po Ostravě a okolí
vedených Martinem
Strakošem, Radovanem
Lipusem a Tomášem
Havlíčkem.

3.2.16. Jiří
Koten, Vídeň –
40 000 Kč
„Dny české
architektury
Vídeň“,
přednášky
Mladý architekt Jiří Koten,
v současné době
praktikující ve Vídni,
uspořádal v květnu 2011
ve Vídni sérii přednášek
mladých českých
architektů pro rakouskou
veřejnost. Akce se
zúčastnili rakouští
architekti, kteří následující
den českým kolegům
předvedli své realizace.
Českou stranu
zastupovali: A1 architekti,
Skupina, Hnilička
Architekti, Petr Hájek
architekti.

Více informací naleznete na

Více informací týkajících se
projektu naleznete na
http: www.pechakucha.cz.

20

3.2.17.
aArchitektura
o.s. Zlín –
20 000 Kč –
„Přednášky“,
série přednášek
Sdružení aArchitektura
byl přidělen grant ve výši
20 000 Kč na realizaci
cyklu přenášek
o architektuře ve Zlíně.
Sdružení však ve finále
od smlouvy odstoupilo
a grant nebyl vyplacen.

3.2.18.
Nakladatelství
Archa, Zlín –
20 000 Kč –
„Michael
Cadwell: Zvláštní
detaily“
publikace
První české vydání
publikace Zvláštní detaily,
ve které autor Michael
Cadwell zkoumá detaily
čtyř staveb od 4 slavných
architektů: Carlo Scarpa:
Querini Stampalia,
F.L Wright: Jacobs
House, Mies van der
Rohe: Farnsworth
House, L.Kahn: Yale
Center for British Art.

3.2.19.
Nakladatelství
Archa, Zlín –
20 000 Kč –
„Alvaro Siza:
Otázka měřítka“
publikace

3.2.20.
Nakladatelství
Archa, Zlín –
19 000 Kč –
„J.Pallasmaa.
The Eyes of the
Skin“ publikace

Rozhovory s Alvarem
Sizou z let 1977 až 2005,
ve kterých komentuje
svoje projety.

Sbírka esejů finského
architekta a teoretika
Juhani Pallasmaa,
ve kterých řeší otázky
zrakového vnímání světa.
Proč stavby architektů
na stránkách časopisů
působí jinak než při
osobní návštěvě?
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3.3. Granty udělené na provoz GJF v Praze a GA v Brně
Součástí podmínek,
za kterých jsou pražská
a brněnská galerie
pronajaty, je poskytnutí
provozního grantů jejím
provozovatelům. Pro
rok 2011 odsouhlasila
správní rada provozní
grant ve výši 150 000 Kč
pro každou galerii.

3.4. Mimořádné granty
3.4.1.
Architectura o.s.,
GJF Praha –
4 000 Kč –
„Ateliér Bow-Wow,
přednáška
architektky
Momoyo Kaijimy“
Pro velký zájem veřejnosti
o doprovodný program
k výstavě Ateliéru
Bow-Wow musely být
na přednášky o vývoji
japonské architektury
pronajaty posluchárny
na FA ČVUT v Dejvicích.
Nájemné bylo hrazeno
z tohoto mimořádného
grantu.
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3.5. Vrácené granty
3.5.1.
aArchitektura
o.s. Zlín –
20 000 Kč –
„Přednášky“,
série přednášek
Sdružení aArchitektura
byl přidělen grant ve výši
20 000 Kč na realizaci
cyklu přenášek
o architektuře ve Zlíně.
Sdružení však ve finále
od smlouvy odstoupilo
a grant nebyl vyplacen.

3.5.2. Vendula
Hnídková, Praha
– 40 000 Kč –
„Architektura
a PR“
Grant roku 2006 byl
vrácen v plné výši.

3.5.3. Jiří
Schmidt, Praha.
– 50 000 Kč –
„Teorie fraktálové
architektury“,
publikace
Grant roku 2010 byl
vrácen v plné výši.

3.6. Závěrečné shrnutí
Rozdělené granty
Z toho:
výběrové řízení
z toho mezi občanská sdružení
provozní granty
mimořádné granty
vrácené granty

1 694 000 Kč
1 500 000 Kč
1 098 000 Kč
300 000 Kč
4 000 Kč
-110 000 Kč
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D

NIF

NČA získala na základě
výběrového řízení,
vyhlášeného v roce 2001
Úřadem vlády České
republiky finanční
prostředky z Nadačního
investičního fondu (dále
NIF), který byl založen
v roce 1993 Fondem
národního majetku ČR.
NČA postupně 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
vyplacené formou grantů
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 2011 při
průměrné výši hodnoty
PRIBID 1,4925 je
268 478 Kč. Podmínka
byla splněna, mezi
občanská sdružení bylo
ve výběrovém řízení
rozděleno celkem
1 098 000 Kč.

Přehled uložení
finančních
prostředků z NIF
k 31. 12. 2011
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 790198,28 Kč
k 31. 12. 2011,

2. Podílové listy
Podílového fondu ČSOB
institucionální – nadační,
ČSOB Investiční
společnost, a.s., v počtu
5 200 000 ks v celkové
nominální hodnotě
5 206 760 Kč
k 31. 12. 2011,

3. Podílové listy
Růstového fondu nadací,
Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený
podílový fond v počtu
14 780 556 ks v celkové
nominální hodnotě
13 841 990,69 Kč
k 31. 12. 2011.

Celková nominální
hodnota majetku z NIF
k 31. 12. 2011 je
34 838 948,97 Kč.

Výsledky výběrového
řízení včetně krátké
charakteristiky vybraných
projektů jsou uvedeny
v kapitole
C/ Zpráva o činnosti
NČA, bod 3.
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Náklady

Výnosy

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.

Skutečné výnosy
z majetku z NIF
v roce 2010 činily
976 120,31 Kč. Tato
částka byla doplněna
o výnosy z ostatního
nadačního majetku
(121 879,69 Kč) na výši
1 098 000 Kč a rozdělena
mezi neziskové
organizace.
Výnosy roku 2011 byly
oproti předchozímu roku
mnohem nižší, podílový
fond ČSOB nadační
dividendu vůbec
nevyplácel, dividendy
ostatních dvou
podílových fondů
byly podstatně nižší.
Výnosy činily celkem
304 031,98 Kč, podíl
jednotlivých finančních
produktů je následující:

úroky z běžného účtu
– dividenda podílových listů Balancovaného fondu nadací
– dividenda podílových listů Balancovaného fondu nadací(není nadační majetek)
– dividenda podílových listů ČSOB nadační
– dividenda podílových listů Růstového fondu nadací
CELKEM

1 540,60
257 044,14
448,69
–
44 998,55
304 031,98

Pozn. Výnosy roku 2011 se rozdělují v roce 2012.

Nadační příspěvky z NIF
Povinná vypočtená částka
Rozděleno

268 478,00
1 098 000,00
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E
SPOLUPRÁCE

S VEŘEJNOSTÍ

NČA spolupracuje s ČKA, odbornými časopisy (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

NADACE
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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. V roce 2011
končil mandát 2 členů SR
– Ivana Vavříka a Tomáše
Zlámala a jednoho člena
dozorčí rady Jakuba
Fišera.

Dne 7. 12. 2011 proběhlo
první kolo voleb, ve
kterém byl zvolen pouze
do správní rady Tomáš
Zlámal. 5 členná správní
rada zvolila svého
předsedu – Radka
Kolaříka.
Dne 21. 12. 2011
probíhalo druhé kolo
voleb, ve kterém byl do
správní rady zvolen
Jakub Fišer a do dozorčí
rady David Mareš.
Dále Michal Kuzemenský
oznámil, že k 1. 1. 2012
skládá svoji funkci ve
správní radě nadace.
Doplňující volba proběhla
1. 2. 2012, do správní
rady byl zvolen Zdeněk
Jiran.

Složení
orgánů NČA
k 31. 12. 2011 :
Předseda správní rady:
Radek Kolařík
Místopředseda
správní rady:
Martin Peterka
Ostatní členové
správní rady:
Tomáš Bezpalec
Michal Kuzemenský
Tomáš Zlámal
Jakub Fišer
Předseda dozorčí rady:
Jakub Kynčl
Ostatní členové
dozorčí rady:
Lenka Hájková
David Mareš
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

pozn.:
Z důvodů rekonstrukce budovy
Mánes se kancelář NČA
přestěhovala k 1. 5. 2012
na novou adresu:
Nadace české architektury,
FA ČVUT v Praze,
Thákurova 9,
160 00 Praha 6,
tel. +420 604208545
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.
Složení grantové
komise pro rok 2011:
Jaroslav Zima,
Marek Chalupa,
Ladislav Kuba, Cyril Říha,
Pavel Nasadil
(přizvaní nezávislí
odborníci) a členové
správní rady: Ivan Vavřík,
Martin Peterka, Tomáš
Zlámal, Radek Kolařík,
Michal Kuzemenský,
Jakub Fišer.

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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FINANČNÍ

ZPRÁVA

NADACE

1. Majetek NČA
1.1. Nadační
majetek NČA
k 31.12.2011 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,

– 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, znal.
posudek 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
fotovoltaické elektrárny
postavené na pozemku
parc. č. 712 v obci
a katastrálním území
Hostětín (pozemek 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.

b/ nepeněžitý majetek
– podílové listy
Balancovaného fondu
nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený
podílový fond v počtu
15 587 560 ks v celkové
nominální hodnotě
15 790 198 Kč
k 31. 12. 2011,
– podílové listy
Podílového fondu ČSOB
nadační, OB Invest,
investiční společnost, a.s.,
v počtu 5 200 000 ks
v celkové nominální
hodnotě 5 206 760 Kč
k 31. 12. 2011,
– podílové listy
Růstového fondu nadací,
Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený
podílový fond v počtu
14 780 556 ks v celkové
nominální hodnotě
13 841 991 Kč
k 31. 12. 2011.

1.2. Ostatní
majetek NČA
tvoří k 31.12.2011
a/ nepeněžitý majetek
– podílové listy
Balancovaného fondu
nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený
podílový fond v počtu
27 209 ks v celkové
nominální hodnotě
27 563 Kč k 31. 12. 2011,
– dluhopisy KS92 CZK
v celkové nominální
hodnotě 1 015 250 Kč
k 31. 12. 2011
– dluhopisy NDQ3 EUR
v celkové nominální
hodnotě 682 073 Kč
k 31. 12. 2011.
b/ peněžitý majetek
uložený na bankovních
účtech ve výši
4 738 220 Kč a peněžitý
majetek pokladně
nadace ve výši 545 Kč.
Závazky: NČA nemá
žádné závazky
Investice do majetku
NČA:
V souvislosti s novým
provozovatelem GA
v Brně byl pořízen
na jeho přání regalový
systém do předsálí
galerie za 42 006 Kč.
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2. Ekonomické ukazatele roku 2011
Příjmy v roce 2011
Podstatnou část příjmů
NČA tvoří příjmy
z pronájmu prostor.
Jejich výše zůstává
stabilizována a všechny
pohledávky za nájemné
roku 2011 byly do
1. čtvrtletí roku 2012
uhrazeny. V souvislosti
s problematickým
nájemním vztahem se
společností Astram s.r.o.,
která v objektu provozuje
pivnici Poutník, muselo
být, jako kompenzace,
sníženo nájemné
jazykové škole BEC.
Celková ztráta v roce
2011 činila 42 120 Kč.
Dále oproti loňskému
roku podstatně klesly
výnosy z podílových listů
– z loňských 973 007 Kč
na letošní 302 042 Kč.
Důvodem je především
špatná výkonost
fondů ČSOB nadační
a Růstového fondu
nadací. Jako relativně
stálý se jeví výnos
z pronájmu FTVE, který
činil 127 731 Kč.

Tržby z pronájmů
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z cenných papírů
CELKEM

4 583 142
1 084 478
25 327
4 667
333 741
6 031 355

75,97 %
17,98 %
0,42 %
0,10 %
5,53 %

Přehled příjmů z pronájmu majetku:
Dům v Brně
Dům v Praze
FTVE
Celkem

2 978 450
1 476 961
127 731
4 583 142

65 %
32 %
3%

Náklady v roce 2011
Základní členění nákladů:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie,vody,tepla (Brno, Praha)
Opravy a údržba
Cestovné + reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální pojištění, ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Kurzové ztráty
Odpisy
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky
CELKEM

11 552
1 167 469
142 742
98 311
610 323
1 191 551
265 193
17 251
22 867
723 634
151 719
1 694 000
6 096 612

0,19 %
19,15 %
2,34 %
1,61 %
10,00 %
19,54 %
4,35 %
0,28 %
0,37 %
11,87 %
2,49 %
27,81 %

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

3 678 978
1 694 000
723 634
6 096 612

60,34 %
27,80 %
11,86 %
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Členění provozních nákladů:
náklad
kancelářské potřeby
energie
opravy a údržba
cestovné a reprezentace
ostatní služby
mzdy, SR+DR+GK
sociální a zdravotní pojištění
daň z nemovitosti
bankovní poplatky, ztráty
ostatní náklady
odpisy
Celkem
CELKEM

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.

kancelář
11 552
16 634
98 311
203 441
1 191 551
265 193

nemovitosti
1 150 833
142 742
406 882

57 274
23 587
94 445
22 983
1 927 697
4 402 612

700 651
2 474 915

Závěrečné
zhodnocení
ekonomických
ukazatelů
Hospodaření NČA v roce
2011 bylo ukončeno
ztrátou ve výši 65 257 Kč.
Při tvorbě rozpočtu na rok
2011 se správní rada,
s vědomím obtížného
financování projektů
v oblasti kultury, rozhodla
částku na granty
nekrátit a naopak zvýšit.
Z původních 1 150 000 Kč
pro rok 2010 bylo
vyplaceno letos
1 694 000 Kč. Náklady
běžného roku se
v zásadě nezvýšily,
v některých případech

vlivem úspor mírně
poklesly (spotřeba
materiálu, opravy
a údržba). Stoupla
však položka ostatních
nákladů díky tvorbě
nových webových
stránek nadace a výše
odpisů technickým
zhodnocením obou
nemovitosti v roce 2010.
Vlivem stále trvající krize
bankovního systému
klesly výnosy
z bankovních produktů
tj. podílových listů –
z původní částky
976 120 Kč na pouze na
304 032 Kč. Tímto došlo
k podstatnému snížení
příjmů nadace a výsledné
ztrátě.
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PŘÍLOHY

Výrok auditora
Rozvaha k 31. 12. 2011
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
Příloha k Účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2011
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Acon audit, s.r.o.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky, prověření hospodaření s prostředky NIF v roce 2011 a ověření návrhu výroční zprávy za rok 2011
za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
NADACE ČESKÉ ARCHITEKTURY
Betlémské nám. 5a
110 00 PRAHA 1
IČO 67 98 43 12

Zpráva auditora je zpracována na základě smlouvy, uzavřené mezi Nadací české
architektury – ověřenou účetní jednotkou a pověřenou auditorskou společností,
o provedení auditu účetní závěrky a výroční zporávy. Povinnost auditu vyplývá
z par.20, odst. 1e) zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v plném znění a ze zákona
o Nadacích.
Zpráva o ověření účetní závěrky je určena správní a dozorčí radě účetní jednotky
Nadace české architektury, se sídlem Betlémské nám.5a, Praha 1, PSČ 110 00,
IČ 67984312 a Ministerstvu financí ČR, se sídlem Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 00,
IČ 00006947 jako poskytovateli prostředků z Nadačního investičního fondu.

Identifikační údaje:
Název ověřované účetní jednotky:
Zastoupené:
Sídlo:
Zapsaná:
Datum vzniku:
IČ:
Právní forma:
Předmět činnosti:
Statutární orgán:

Nadace české architektury
(nezisková organizace)
Ing. Marií Krátkou
ředitelkou nadace
Betlémské nám. 5a
110 00 |Praha 1
v OR vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl N,vložka 2
16. 3. 1998
67 98 43 12
nadace
nadační činnost v oblasti architektury
správní rada nadace

Auditorská společnost pověřená auditem: ACON audit, s.r.o.
434 01 Most, Budovatelů 2830
Zapsaná v seznamu auditorských
společností KA ČR osvědčení č. 269
Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka č.12696
IČ:
25 02 56 60
Jednatel společnosti a auditor:
ing. Olga Matějková
osvědčení č. 480 Komory auditorů ČR
Ověřované období:
od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011
Datum vyhotovení:
22. 5. 2012
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Nadace české architektury,
Betlémské nám.5a, 110 00 Praha 1, IČ 67 98 43 12, tj. rozvahu k 31. 12. 2011, výkaz
zisku a ztráty za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 a přílohu této účetní závěrky,
včetně popisu použitých významných metod. Údaje o Nadaci jsou uvedeny
v úvodní části přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věcné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními
předpisy odpovídá statutární orgán Nadace české architektury (dále jen „nadace“).
Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad
sestavením účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní uvedených tak,
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou,
zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené
účetní odhady.
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Odpovědnost auditora

Prověření prostředků z NIF

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními
auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy
a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní
závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Prověřili jsme i plnění povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených s MF ČR (původně
s Fondem národního majetku) o poskytování prostředků z Nadačního investičního
fondu (dále jen z NIF). Prostředky ve výši 35 977 000 Kč byly vloženy do nadačního
jmění, účetnictví spojené s těmito prostředky je vedeno na samostatných střediscích
a výnosy zjištěné metodikou poskytovatele byly použity v souladu s požadavky
uzavřených smluv.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejíž cílem je získat důkazní
informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských
postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik významných nesprávností
údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posouzení
těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je
navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol.
Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti
účetních odhadů provedených neziskovou organizací i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.

Stav CP z prostředků NIF k 31.12.2011 po zaúčtování oceňovacích rozdílů je
34 8368 949 Kč.

Auditem bylo ověřeno, že nadační jmění je spravováno s péčí řádného hospodáře,
prostředky nadace jsou používány k účelu, ke kterému byla nadace založena.
Odděleně jsou vedeny náklady a výnosy za hlavní činnost a za správu nadace.

Datum zprávy: 22. května 2012

Domníváme se, že získané informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření našeho výroku.

Veškeré nákladové a výnosové operace na samostatném středisku NIF
představovaly v roce 2011 ve výnosech částku 304 032 Kč
V nákladech – příspěvky z dividend r. 2010 ve výši
976 120 Kč
– příspěvky z výnosů nad. jmění
717 880 Kč
Výsledek hospodaření střediska NIF
-1 389 968 Kč
Dividendy z roku 2011 budou použity na příspěvky v roce 2012.

Jméno a sídlo auditora: ACON audit, s.r.o. – číslo oprávnění o zápisech
do seznamu auditorských společností. 269
Ing. Olga Matějková – auditor
Číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů 480
Tř. Budovatelů 2830, 434 01 Most

Výrok auditu
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanční situace Nadace české architektury k 31.12.2011 a nákladů, výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s předpisy České republiky.

Ověření výroční zprávy
Ověřili jsme výroční zprávu za rok 2011 Nadace české architektury. V obsahu
návrhu výroční zprávy za rok 2011 jsme nezjistili žádný nesouhlas s údaji
uvedenými v auditované účetní závěrce, z nichž výroční zpráva vychází, ani žádné
skutečnosti zkreslující informace.

Podpis auditora:

Přílohy zprávy:

Rozvaha k 31.12.2011
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
Příloha k účetní závěrce
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Rozvaha k 31.12.2011
v tisícich Kč
stav k prvnímu dni
účetního období
AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
A.I.2. Software
A.II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.1. Pozemky
A.II.3. Stavby
A.II.4. Samostatné movité věci
A.II.7. Drobný dlouhodobý hm.majetek
A.II.9. Nedokončený dlouhod.hm.maj.
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.III. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A.IV. Oprávky k dlohodobému majetku celkem
A.IV.2. Oprávky k softwaru
A.IV.6. Oprávky ke stavbám
A.IV.7. Oprávky k samost.movitým věcem
A.IV.10.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

stav k prvnímu dni
účetního období

stav k poslednímu dni
účetního období

Vlastní zdroje celkem
83 429
Jmění celkem
79 660
Vlastní jmění
79 878
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku
-218
Výsledek hospodaření celkem
3 769
Účet výsledku hospodaření
xxxxxxxx
Výsledek hospodaření ve schvalovacím období
1838
Neuhrazená ztráta a nerozdělený zisk
z minulých let
1 931

82 443
78 740
79 878
-1 138
3 703
-65
xxxxxxxx

B.
Cizí zdroje celkem
1 873
B.III. Krátkodobé závazky celkem
1 790
B.III.1. Dodavatelé
470
B.III.3. Přijaté zálohy
B.III.4. Ostatní závazky
176
B.III.5. Zaměstnanci
36
B.III.7. Závazky k inst.soc.zabezpečení a zdrav. pojištění
50
B.III.9. Ostatní přímé daně
35
B.III.10. Daň z přidané hodnoty
242
B.III.17. Jiné závazky
261
B.III.22. Dohadné účty pasivní
520
B.IV. Jiná pasiva celkem
83
B.IV.1. Výdaje příštích období
83
PASIVA CELKEM
85 302

1 427
1 630
896
81
176
103
57
41
66
85
125
-203
-203
83 870

stav k poslednímu dni
účetního období

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

77 454
38
38
50 636
2 653
47 403
179
314

35 786
35 786
-9 048
-38
-8 676
-54
-280

36 564
36 564
-9 048
-38
-9 352
-80
-314

8 053
102
102
1 502
781
238
41

6 416
102
102
1 275
782
170
116

47
395
5 477
1
5 476

82
125
4 739
1
4 738

972
6
966
85 302

300
6
294
83 870

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

3 768
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011
v tisících Kč
činnost
hlavní
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.
A.IV.
A.IV.15.
A.IV.16.
A.V.
A.V.18.
A.V.21.
A.V.23.
A.V.24.
A.VI.
A.VI.25.
A.VII.
A.VII.32.

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
Daně a poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Ostatní pokuty a penále
Kurzové ztráty
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky
NÁKLADY CELKEM

činnost
hospodářská

činnost
celkem

1179
12
1167

1179
12
1167

851
143
78
20
610
1457
1192
265
17
16
1
175

851
143
78
20
610
1457
1192
265
17
16
1
175

23

23

152
724
724
1 694
1 694
6 097

152
724
724
1 694
1 694
6 097

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

C.
C.I.34.
D.

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
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM
Daň z příjmu
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PO ZDANĚNÍ

činnost
hospodářská

činnost
celkem

5 668
5 668
30
25
5
334

5 668
5 668
30
25
5
334

334
6032

334
6 032

-65

-65

-65

-65
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Příloha roční účetní závěrky
Nadace české architektury
k 31. prosinci 2011 (za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)
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 31.12.2011
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.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (Čl. IV)
Fyzická inventura majetku k 31.12.2011
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 31.12.2011
Zásoby (B.I.)
Pohledávky B.II.1
Pohledávky z titulu zádržného – dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté provozní zálohy (B.II.4.)

10. Dohadné účty aktivní (B.II.18.)
11. Ostatní a jiné pohledávky (B.II.5 a B.II.17.)
12. Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti (B.II.1.)
13. Pohledávky ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám (B.II.7.)
14. Pohledávky daňové k finančnímu úřadu (B.II.8.-11.)
15. Pohledávky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
16. Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech (B.III.1., B.III.3.) Kč/EUR
17. Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti (B.III.4.)
18. Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP (B.III.5.)
19. Časové rozlišení aktivních účtů (B.IV.)
20. Vlastní jmění (A.I.1.)
21. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků (A.I.3.) účet 921
22. Změny vlastních zdrojů – v průběhu účetního období – pasiva A.
23. Úhrada výsledku hospodaření minulého účetního období a návrh na použití
výsledku hospodaření běžného účetního období
24. Přijaté zálohy (B.III.3.)
25. Dohadné účty pasivní (B.III.22.)
26. Závazky po lhůtě splatnosti
27. Závazky k zaměstnancům B.III.5 a ke správě sociálního zabezpečení
a zdravotním pojišťovnám (B.III.7.)
28. Závazky k finančnímu úřadu (B.III.8. – 11.)
29. Splatné závazky ke správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám,
finančnímu úřadu
30. Časové rozlišení pasivních účtů (B.IV.)
31. Výnosy podle jednotlivých činností organizace (B.)
32. Náklady podle jednotlivých činností organizace (A.)
33. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
34. Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činností
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35. Odměny auditorské společnosti

I. Obecné informace

Členové dozorčích orgánů ke dni 31.12.2011

1. Popis účetní jednotky

Příjmení
Kynčl
Hájková
Mareš

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

Nadace Český fond umění

Funkce
předseda 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) – nejsou

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.

2. Zřizovatelé společnosti:
Právnická osoba

Jméno
Jakub
Lenka
David

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

Povaha
Výše
Datum
vkladu
vkladu
vkladu
nemovitost 19 985 970 30. 6. 1997

6. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady a odměny statutárních orgánů
společnosti
6.1. Zaměstnaci

3. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 31. 12. 2011
Počet zaměstnanců
Osobní náklady zaměstnanců

Členové statutárních orgánů ke dni 31.12.2011
Příjmení
Kolařík
Peterka
Bezpalec
Fišer
Kuzemenský
Zlámal

Jméno
Radek
Martin
Tomáš
Jakub
Michal
Tomáš

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

Běžné účetní období
1
948 311

Minulé účetní období
1
914 630

Běžné účetní období
9
508 433

Minulé účetní období
9
494 371

6.2. Statutární orgány

Počet členů SR a DR NČA
osobní náklady členů statutárních orgánů
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II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady
a způsoby oceňování
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.
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.

2. Odpisování
Odpisový plán je vytvořen v souladu se zákonem o účetnictví a potřebami účetní
jednotky.
Dlouhodobý majetek
Způsob, metoda odpisování
Software
do 60 tis. Kč 100 % v roce pořízení
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
–
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
–
Samostatné movité věci
do 40 tis. Kč 100 % v roce pořízení,
nad 40 tis. Kč účetně rovnoměrně po předpokládanou dobu užitnosti
Drobný dlouhodobý majetek
účtováno jako o zásobách
ostatní dlouhodobý hmotný majetek
–

3. Přepočet cizích měn na českou měnu
K podstatným změnám v oceňování, postupech odpisování, účtování a vykazování
oproti minulému účetnímu období nedošlo.

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

Při zpracování účetnictví je používaný software MRP, Slušovice.
Účetní záznamy jsou uschovány v kanceláři organizace Nadace české architektury,
Masarykovo nábř. 250, 110 00 Praha 1.
Účetním obdobím je kalendářní rok.

4. Ocenění majetku reálnou hodnotou
Nadace stanoví reálnou hodnotu u cenných papírů k rozvahovému dni 31. 12. 2011
a to dle výpisu z registru cenných papírů přeceněných na reálnou hodnotu přes
účet 921.

1. Způsob ocenění majetku
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.
1.4 Peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky při vzniku
Jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.
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III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Významné události, které nastaly mezi 31. 12. 2011 a 17. 05. 2012
Změna struktury nadačního jmění
Dne 2.5.2012 rozhodla SR o změně struktury nadačního jmění z NIF a místo
podílových listů fondu ČSOB nadační v nominální hodnotě 5 200 000 Kč uložila tuto
část nadačního jmění do dluhopisů Raiffeisen CZK Fix to Float Anlehe 2012-2015
(Serie 82)

1. Fyzická inventura majetku k 31.12.2011

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

Byla provedena v období od 02. 01. 2012 do 31. 01. 2012.

Druh majetku

Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena v období od 01. 01. 2012
do 31. 01. 2012

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
38
38
0
50 473
2 653
47 403
280
0
137

přírůstek
0
0
0
163
0
87
34
0
42

úbytek
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KZ
38
38
0
50 636
2 653
47 490
314
0
179

0
35 786
35 786
0

0
0

0
778
778
0

0
36 564
36 564
0

0

Běžné období
Pořizovací
Oprávky
cena
38
-38
38
-38

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

50 636
2 653
47 490
314

-9 746

Minulé období
Pořizovací
Oprávky
cena
38
-38
38
-38

-9 352
-314

50 473
2 653
47 403
280

-9 010
-8 676
-280

179

-80

137

-54

36 564
36 564
0

0
0
0

35 786
35 786
0

0
0
0
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4. Tuzemské a zahraniční majetkové CP a majetkové účasti (A.III.6.) v Kč
Typ fondu

Počet ks
podílových listů

Pořizovací
cena Kč

Zůstatková
cena

Zůstatková
cena

Balancovaný fond
10 413 576
nadací NIF
Balancovaný fond
5 173 981
nadací NIF
Růstový fond nadací NIF 1 911 094

10 399 000

10 621 851

10 548 955

5 234 000

5 277 461

5 241 243

2 012 000

1 876 503

1 789 739

Růstový fond nadací NIF 12 869 462

13 132 000

12 636 525

12 052 252

5 200 000

5 345 600

5 206 760

35 977 000

35 757 940

34 838 949

27 056

27 753

27 563

7. Pohledávky B.II.1
Rozdíl

K 31. 12. 2010 K 31. 12. 2011

ČSOB nadační NIF

5 200 000

Celkem NIF
Balancovaný fond
nadací ostatní
Dluhopisy KS92 CZK
15. 3. 2011
Dluhopisy NDQ3 EUR
15. 3. 2011
Celkem

27 209

1 015 250

1 015 250

682 073
36 004 056

682 073
36 563 835

Druh pohledávky
pohledávky z pronájmu
z toho:

-72 896
149 955
-36 218
7 243
-86 764
-222 261
-584 273
-1 079 748
-138 840
6 760
-918 991
-1 138 051
-190
507

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.
Futurista
Architectura o.s.
Za sedmero s.r.o.
ČKA
Euromedia
BEC
Obec Hostětín
Nedomová Vladimíra
Astram

Celkem
35 785 693

778 142
559 779

Opravné položky / pokud byly tvořeny podle obecných účetních zásad / – nebyl
důvod pro tvorbu.

Částka
175
101
183
32
6
10
2
49
22
7
30
6
44
75
12
7
21
782

8. Pohledávky z titulu zádržného – dlouhodobé pohledávky
– nejsou

9. Poskytnuté provozní zálohy (B.II.4.)
5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ke dni 31.12.2011
Druh majetku
Majetek v oper.
evidenci

Způsob

Běžné období

Minulé období

pořizovací cenou

0

0

Poskytnuté zálohy
krátkodobé

Celkem

Poskytnuto komu
Pražská plynárenská.
Pražská energetika
E.ON Energie
Voda Brno

Záloha celkem Kč
46
50
48
26
170

6. Zásoby (B.I.)
zásoby zboží – katalogy má nadace ve výši 102 tisíc Kč.
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10. Dohadné účty aktivní (B.II.18.)

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

16. Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech
(B.III.1., B.III.3.) Kč/EUR
PZ
395
350
45

přírůstek
125
80
45

úbytek
395
350
45

KZ
125
80
45

přírůstek
232
84
148

úbytek
-123
-9
-114

KZ
198
116
82

Hotovost
běžné
celkem (shodné s částkou
v rozvaze)
1
z toho: CZK
1
EUR

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
89
41
48

minulé
1
1
0

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

běžné

minulé

4 738
4 726
0
12
0

5 476
2 930
0
751
0

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

12. Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti z B.II.
18. Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP (B.III.5.)
Pohledávky po lhůtě splatnosti
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
611
74
0
328 (101)
209 (207)

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

13. Pohledávky ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám (B.II.7.)

nadace nemá

19. Časové rozlišení aktivních účtů (B.IV.)
Časové rozlišení
Celkem
z toho: náklady příštích období
příjmy příštích období

PZ
972
6
966

přírůstek
307
5
302

úbytek
979
5
974

KZ
300
6
294

Tvorba
71 068
0
7 235
1 575
79 878

Použití
–
–
–
–
–

nadace nemá
20. Vlastní jmění (A.I.1.)
14. Pohledávky daňové k finančnímu úřadu (B.II.10.)
nadace nemá

15. Pohledávky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

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

nadace nemá
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21. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků (A.I.3.) účet 921
Důvod tvorby/rozpuštění rozdílu

25. Dohadné účty pasivní (B.III.22.)

Tvorba
Rozpuštění
částka Proti Rok
Částka Proti
MD
D čemu
MD
D čemu
2009 3 115
251
2010
2010
2 986 063
2011 919
063
1 138
Rok

přecenění podílových listů
přecenění podílových listů
přecenění podílových listů
stav k 31. 12. 2011

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

PZ
520
45
350
80
45

přírůstek
125
45
80

úbytek
520
45
350
80
45

KZ
125
45
0
80
0

26. Závazky po lhůtě splatnosti
vše ve splatnosti
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.

běžné období
83 429
79 878

minulé období
83 429
79 878

-1 138
-65
3 768
-65
82 443

-218
1 838
1 931
1 838
83 429

23. Úhrada výsledku hospodaření minulého úč. období ve výši 907 tis. Kč
– a návrh na použití výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši zisku
1838 tis. Kč
Způsob použití
výsledek hospodaření
zaúčtovat na účet nerozděl.zisku min. let

24. Přijaté zálohy (B.III.3.)
nejsou

VH min.období návrh na rozdělení VH b.o.
částka
částka
1 838
-65
1 838
-65

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
Zdravotní pojištění ZPMV

PZ
36
50
16
30
4
0

přírůstek
660
358
212
130
15
1

úbytek
727
351
204
134
13
0

KZ
103
57
24
26
6
1

přírůstek
178
178

úbytek
184
184

KZ
41
41

28. Závazky k finančnímu úřadu (B.III.9. – 10.) -

Celkem
z toho: zálohová daň

PZ
35
35

29. Splatné závazky ke správě sociálního zabezpečení, zdravotním
pojišťovnám, finančnímu úřadu
Druh závazku
sociální pojištění
zdravotní pojištění
zálohová daň zaměstnanců

Částka
24
33
41

Datum vzniku
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011

Splatnost
15.01.2012
15.01.2012
15.01.2012
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33. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
(název projektu/příjemce/výše nadačního příspěvku v Kč)

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

PZ
-83
-83

přírůstek
377
83

úbytek
91
267

KZ
203
83

1.
2.
3.

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

Hlavní činnost
Hospodářská činnost
období běžné
minulé období běžné
minulé
6 032
7 490
77
5 668
6 495
76
0
25
21
5
2

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
z toho výnosy z dlouhodobého finančního
majetku

334

972

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
6 097
5 711
19
12
41
7
1 167
1 516
143
78
20
610
1 457
17
175
724

201
46
20
410
1 440
17
204
666

1 694

1 150

1.

12

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyhlášené výběrové řízení – 1 500 000 Kč
Kategorie A – výstavy
Výstava ateliérových prací a Cena B.Fuchse / SOFA o.s. při FA VUT Brno / 15 000
Olověný Dušan / SPA při FA ČVUT v Praze / 15 000
Architektonické výstavy 2011 / SPOK-spolek pro ostravskou kulturu Ostrava /
68 000
Oskar Pořízka / Spolek Obecní dům Brno / 20 000
Současná architektura a historické město / Architectura o.s, GJF Praha / 150 000
A lab - architektonická laboratoř / Architectura o.s, GJF Praha / 130 000
Richard Loskot – Multiplace 2011 / 4AM o.s. GA Brno / 40 000
Umění a osvobozená Evropa 1945-1967 / 4AM o.s. GA Brno / 110 000
Zabij svého Fuchse / 4AM o.s. GA Brno / 20 000,-

Kategorie B – přednášky, publikace, workshopy
1. I.Heinz-Greenberg: Erich Mendelsohn / SPOK-spolek pro ostravskou kulturu
Ostrava / 40 000
2. Rozhovory o kritické a projektivní architektuře / Zlatý řez o.s. Praha / 30 000
3. My jsme tím projektem žili. Brněnské vily 1970-1989 / Zlatý řez s.r.o. Praha/
30 000
4. Pech Kucha Night Ostrava / Pecha Kucha Night Ostrava o.s. / 20 000
5. ERA 21 ročník 2011 / ERA Média s.r.o. Brno / 65 000
6. Dotované bydlení Vídeň, www.gaaleriie.net / o.s.gaaleriie.net Praha / 40 000
7. Kniha o vile Tugendhat / Jan Sapák Brno / 100 000
8. Filmové večery / Centrum architektury o.s.Brno / 40 000
9. Brno-Architektura 1920-1939 / Centrum architektury o.s.Brno / 70 000
10. Michal Šiška: Malé věci v krajině / Nakladatelství Arbor Vitae Řevnice / 50 000
11. off city_(ne) architekti 2011 / o.s. Terra Madoda Pardubice / 20 000
12. Ateliér Bow-Wow, přednáška Momoyo Kaijimy / Architectura o.s, GJF Praha /
100 000
13. Kompaktní město / 4AM o.s. GA Brno / 70 000
14. Pecha Kucha Night Praha / Jana Kostelecká Praha / 20 000
15. Ostravské přednášky a diskuze / Fiducia Ostrava / 20 000
16. Dny české architektury Vídeň / Jiří Koten Praha / 40 000
17. Michael Cadwell: Zvláštní detaily / Nakladatelství Archa Zlín / 20 000
18. Alvaro Siza: Otázka měřítka / Nakladatelství Archa Zlín / 20 000
19. J.Pallasmaa: The Eyes of the Skin / Nakladatelství Archa Zlín / 19 000
20. J.Pallasmaa: The Thinking Hand / Nakladatelství Archa Zlín / 20 000
21. Hans van Der Laan: Architectonic Space / Nakladatelství Archa Zlín / 18 000
22. Přednášky / aArchitektura o.s. Zlín / 20 000
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2. Granty na provoz GJF v Praze a GA v Brně – 300 000 Kč
1. GJF Praha / Architectura o.s. Praha / 150 000
2. GA Brno / 4AM o.s. Brno / 150 000
3. Mimořádné granty – 4 000 Kč
1. Ateliér Bow-Wow, přednáška Momoyo Kaijimy / Architectura o.s, GJF Praha /
4 000
4.
1.
2.
3.

Vrácené granty – 110 000 Kč
Přednášky / aArchitektura o.s. Zlín / 20 000 – grant 2011
PR a architektura / Vendula Hnídková Praha / 40 000 – grant 2006
Teorie fraktálové architektury / Jiří Schmidt Praha / 50 000 – grant 2010

Granty za rok 2011 CELKEM 1 694 000 Kč

35. Odměny auditorské společnosti

celkem
z toho: povinný audit účetní závěrky 1.1. – 31.12 b.o.
a ověření výroční zprávy
poradenství o účetních principech a metodách

Běžné období
45

Minulé období
35

45
0

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 – dlouhodobý nehmotný majetek, DHM – dlouhodobý hmotný
majetek, DFM – dlouhodobý finanční majetek

34. Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činností
Náklady

Hlavní činnost
Hospodářská činnost
období běžné
minulé období běžné
minulé
celkové náklady podle činnosti
6 097
5 711
19
celkové výnosy podle činnosti
6 032
7 490
78
výsledek hospodaření před zdaněním
-65
1 779
59
daň – 20 %
výsledek hospodaření po dani
-65
1 779
59

Sestaveno dne

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

17. 5. 2011

Právní forma účetní jednotky Poslání organizace

nadace

viz. str. 3
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