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Posláním Nadace české architektury 
je podpora a prezentace architektury 
jako nedílné součásti současné kultury. 
Cílem této podpory je především 
zvyšování zájmu veřejnosti o architekturu. 
Prostřednictvím nadačních příspěvků, 
 které nadace každoročně uděluje, 
podporuje výstavní a publikační aktivity 
zaměřené na odborníky i širokou veřejnost, 
což zahrnuje projekty prezentující 
českou i zahraniční architekturu formou 
výstav, přednášek, tiskových i webových 
prezentací a workshopů. Přispívá též  
na aktivity zaměřené na aktuální problémy 
současné architektury. Důležitou je v tomto 
směru i podpora dvou galerií architektury 
v Praze a v Brně. Nadační příspěvky 
nejsou určeny na vlastní profesní činnost 
architektů ani na provoz a aktivity škol 
architektury.
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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. 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. 

Ke dni 30.6.2014 podepsala Nadace Dohodu 
o ukončení Smlouvy o převodu zbývajících 
prostředků určených usnesením Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory 
nadací, kterou uzavřela 11.2.2002 
s tehdejším Fondem národního majetku ČR. 
Prostředky, které byly Ministerstvem, resp. 
Fondem národního majetku ČR, převedeny 
Smlouvou o převodu ve prospěch Nadace, 
se nevrací a zůstávají součástí nadačního 
kapitálu Nadace.“ Nadace tedy od okamžiku 
podepsání smlouvy smí používat převedené 
prostředky dle vlastního uvážení, je však 
zavázána dodržovat ustanovení § 303 a násl. 
Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, 
případně další zákonné předpisy regulující 
činnost nadací a nadačních fondů.
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1. správa objektů v Praze a Brně

NČA je vlastníkem dvou nemovitostí 
v Praze (Betlémské nám. 5a) a Brně 
(Starobrněnská 16/18). Oba objekty jsou 
historické domy situované v centru města, 
památkově chráněny. 
Oba objekty jsou pronajímány a příjmy 
z nájmů jsou trvalým finančním zdrojem 
nadace. Ve spolupráci s nájemci a dle 
finančních možností NČA  jsou oba objekty 
postupně opravovány. 
V prostorách pražského domu sídlí již 
od vzniku nadace Galerie Jaroslava 
Fragnera a restaurační zařízení Klub 
architektů. V přízemí objektu se nacházel 
v roce 2015 obchodní prostor Futurista 
Universum, který nabízel drobný design 
českých návrhářů a výrobců.     Brněnský 
objekt svojí rozlohou a členitostí nabízí 
větší prostory k pronájmu. Od roku 2014 

je zde restaurace (v rekonstruovaných 
prostorách) pod názvem MFG 
(Minimalistische Feste Gruppe), která 
je provozována formou „Domácí kuchyně 
- osterie“.  V objektu dále sídlí Galerie 
architektury, kancelář ČKA, jazyková škola 
BEC, a knihkupectví Neoluxor. Vedle výše 
uvedeného jsou v objektu provozovány 
i dvě pivnice:  „U Rytíře“ a „Poutník“. 
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2. Galerie jaroslava Fragnera  
v Praze a Galerie architektury 
v Brně

NČA vlastní dvě architektonické galerie – 
Galerii Jaroslava Fragnera ( dále GJF) 
v Praze a Galerii architektury v Brně 
( dále GAB). Obě galerie jsou umístěny 
v objektech Nadace a provozovány 
občanskými sdruženími resp. spolky. 
Do výstavního plánu galerií Správní 
rada NČA nezasahuje, jsou tedy v plné 
kompetenci obou provozovatelů, kteří 
se každoročně zúčastňují nadací 
vypsaného řízení na získání nadačních 
příspěvků. 
V roce 2015 získala GJF v řádném 
výběrovém řízení částky 30 000 Kč 
a 50 000 Kč (realizace druhého 
podpořeného projektu včetně vyplacení 
nadačního příspěvku se uskuteční 

v roce 2016), GAB získala grant ve výši 
75 000 Kč. Vedle toho dostaly obě 
sdružení nadační příspěvek ve výši  
150 000 Kč na úhradu nákladů spojených
s provozem galerie, dále nadační 
příspěvek na celoroční výstavní program, 
a to 400 000 Kč pro pražskou a 
400 000 Kč pro brněnskou galerii. 

2.1. aktivity GjF v Praze v roce 2015

GJF provozuje občanské sdružení 
Architectura, o. s., zastoupené Danem 
Mertou. Sdružení má za sebou širokou 
škálu aktivit, naplňujících funkci centra 
architektury. Vedle architektonických 
výstav v pražské galerii pořádá sdružení 
výstavy a přednášky mimo galerii jak v 
ČR, tak v zahraničí. V letních měsících 
již po několik let pořádá galerie na 
nádvoří Betlémské kaple bohatý kulturní 

program, využívající veřejný prostor k 
prezentaci současného umění tzv. Open 
Air Aréna. V roce 2015 realizovala GJF 7 
tematických výstav a řadu doprovodných 
akcí a přednášek.
Přehled výstav v GJF naleznete na:  
www.gjf.cz

2.2. aktivity GaB v Brně v roce 2015

Galerie je od poloviny roku 2013 
provozována novým občanským 
sdružením Centrum Architektury Brno 
vedené Gabrielem Kurtisem Sedlákem. 
Svoji koncepcí se blíží obdobné podobě 
jako GJF. Obě galerie spolu úzce 
spolupracují. V roce 2015 realizovala 
GAB 10 výstav představujících slavné 
osobnosti architektury.
Přehled výstav v GAB naleznete na: 
www.galeriearchitektury.cz

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2015
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3. nadační příspěvky 2015

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 a 
na webu publikuje výběrové řízení na 
přidělení nadačních příspěvků. Účastnit 
se mohou jednotlivci i právnické osoby. 
Podmínky výběrového řízení je možno 
nalézt na http://www.nca.info/cs/granty/
jak-ziskat-grant.html.
Návrh rozdělení nadačních příspěvků 
mezi vybrané projekty připravuje 
grantová komise nadace, složená 
ze zástupců správní rady nadace a 
přizvaných odborníků. Konečné rozdělení 
podléhá schválení správní rady NČA.

V roce 2015 vypsala správní rada NČA 
jedno výběrové řízení, ve kterém byla 
rozdělena částka 1 000 000 Kč.  Výběr 
projektů provedla grantová komise ve 
složení: 
Karolina Jirkalová, Jan Šépka (přizvaní 
nezávislí odborníci) a členové správní 
a dozorčí rady Jakub Fišer, Jan Kasl, 
Josef Kiszka, David Mareš, Martin 
Peterka, Pavel Nasadil, Renata Vrabelová. 
Finančním zdrojem grantového řízení 
jsou výnosy z majetku představujícího 
nadační jistinu a výnosy z majetku 
uloženého mimo nadační jistinu. 
Jde především o výnosy z pronájmu 
nemovitostí a výnosy z prodeje nebo 
vlastnictví cenných papírů. Vedle 
výběrového řízení přidělila správní rada 
oběma galeriím provozní příspěvky ve 
výši 150 000 Kč a příspěvky na výstavní 
program ( 400 000 Kč pro pražskou  

a 400 000 Kč pro brněnskou galerii).  
Dále správní rada udělila jeden 
mimořádný nadační příspěvek ve výši  
50 000 Kč. Částka poskytnutá na 
podporu popularizace a rozvoj 
architektury v roce 2015 tedy činí celkem 
2 150 000 Kč. Schválený příspěvek  
na rok 2015 pro organizaci Architectura 
o.s. na projekt Kengo Kuma bude 
vyplacen až v roce 2016 z důvodu 
odložení projektu.

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2015
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3.1. Vyhlášené výběrové řízení 
financované z výnosů z majetku 
představujícího nadační jistinu a výnosů 
z majetku mimo nadační jistinu. 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno v 
listopadu 2014 s uzávěrkou do 5. 1 2015, 
dne 21. 1. 2015 zasedala grantová komise, 
s výsledkem výběrového řízení byli 
uchazeči seznámeni do 15. 2. 2015.  Do 
výběrového řízení se přihlásilo celkem  
59 projektů s požadavkem na cca 
4 123 264 Kč. Ve výběrovém řízení bylo 
rozděleno 1 000 000 Kč mezi  
28 vybraných projektů
Vzhledem k výši rozdělované částky 
nebylo možno uspokojit všechny 
projekty.  Grantová komise se shodla na 
přednostní podpoře projektů, které v 
souladu se záměry nadace oslovují širší 
veřejnost. 

Přehled udělených grantů podle oblasti:

3.1.1. Výstavy celkem 225 000 kč

cena rudolfa eitelberga 2015, 
Spolek Za krásnou Olomouc, 
nadační příspěvek 20 000 Kč
Výstava proběhla spolu s udělením 
v pořadí již 4. ročníku ceny Rudolfa 
Eitelberga za zdařilou realizaci v oblasti 
architektury, urbanismu a péče o 
památky v Olomouci a Olomouckém 
kraji.

tvorba míst – konkrétní odpovědi 
na otázky po udržitelném rozvoji 
a soběstačnosti šumavských obcí, 
Společnost pro taneční a múzickou 
výchovu,  
nadační příspěvek 30 000 Kč
Cílem této výstavy, která proběhla  

v šumavské obci Prášily, bylo otevření 
dialogu o koncepci rozvoje šumavských 
obcí v procesu změn ve vnímání krajiny  
a lidské činnosti v krajině  u obyvatel  
i návštěvníků Šumavy a samozřejmě  
v kontextu existence v prostoru NP  
a CHKO Šumava. 

základy urbanistické gramotnosti iii, 
4AM/Forum pro architekturu a media, 
nadační příspěvek 50 000 Kč
Dlouhodobý projekt, který běží od roku 
2013, jehož smyslem je zvýšení zájmu 
laické veřejnosti o veřejný prostor.  
V rámci projektu proběhla výstava  
s doprovodným programem.

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2015
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Bohuslav Fuchs,  
Galerie architektury Brno, 
nadační příspěvek 75 000 Kč
V říjnu 2015 byla zahájena v Brně 
putovní výstava díla významného 
československého architekta Bohuslava 
Fuchse jako přelomové osobnosti české 
architektury.  

Život a dílo alfréda neumanna,  
Kabinet architektury, o. s.,  
nadační příspěvek 50 000 Kč
V rámci tohoto projektu proběhla 
výstava Architektura zmocňující se 
prostoru: Alfred Neumann – život a dílo. 
Výstava je putovní a bude prezentována  
i v roce 2016. Současně byl vydán 
katalog“ Alfred Neumann“ k této výstavě.  

3.1.2. Publikace celkem 130 000 kč

česká architektura 2013-2014,  
PROSTOR – architektura, interiér, design, 
o.p.s., nadační příspěvek 50 000 Kč
Společnost úspěšně vydává již po 
několik let ročenku architektury, ve které 
přináší přehled domácí architektonické 
scény viděné očima vybraného editora. 
Ročenka přináší inspiraci, je srozumitelná 
pro širokou veřejnost. Titul je vydáván 
dvoujazyčně a je tak k dispozici i pro 
zahraniční zájemce. Ročenku sestavil ing. 
arch. Zdeněk Fránek.

katalog lidové architektury,  
Barrister and Principal, o.p.s.,  
nadační příspěvek 20 000 Kč
V rámci tohoto projektu byla vydána 
publikace autorů A. Kuriala, V. Kovářů 
a. J. Kuči: Katalog lidové architektury, 

díl X., okres Třebíč. Tato publikace je 
zaměřena na tématiku lidových staveb 
- zemědělských usedlostí, obytných 
a hospodářských budov a objektů 
sloužících vesnické komunitě. 

industriál a umění,  
Lenka Popelová,  
nadační příspěvek 30 000 Kč
Autorka projektu, historička architektury, 
realizovala projekt mezioborové 
monografie o interakci industriální 
architektury a umění. V oblasti zkoumání 
a interpretace průmyslového dědictví 
se jedná o zcela nové multidisciplinární 
téma a jeho první zpracování v České 
republice.
 

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2015
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texty o architektuře 2014-15 Švýcarsko – 
české inspirace,  
o. s. Kruh, 
nadační příspěvek 30 000 Kč
Tato, v pořadí již pátá publikace Kruhu, 
přináší ucelený pohled na švýcarskou 
Fakultu architektury na ETH Curych se 
záměrem představit veřejnosti přední 
osobnosti architektury a urbanismu 
působící na Fakultě architektury ETH.

3.1.3. Propagace architektury  
celkem 415 000 kč

Živé prostory Žďár 2015,  
Žijeme Žďárem o.s.,  
nadační příspěvek 30 000 Kč
(přednášky, workshop a výstava)
Cílem tohoto projektu je zapojení 
široké veřejnosti města do rozhodování 

o rozvoji města a podmínek života v 
něm.  V rámci tohoto projektu proběhla 
úspěšná dětská soutěž „ Nakresli, jak 
bys chtěl, aby vypadala vaše ulice.“, 
workshop studentů, veřejné přednášky  
a dvě procházky městem. 

tištěná architektura, 
o.s. PLAC,  
nadační příspěvek  30 000 Kč
Cyklus přednášek “Tištěná architektura”v 
knihkupectví Serius v Jablonci nad Nisou 
odstartoval v roce 2012. Upozorňuje na 
zajímavé knihy týkající se architektury, 
představuje osobnosti z řad architektů, 
historiků, teoretiků a kritiků architektury. 
Témata, přesahující kontext místního 
prostředí, přispívají ke kultivaci 
jabloneckého veřejného prostoru.

jablonec – Gablonz.net,  
o.s. PLAC,  
nadační příspěvek 15 000 Kč
Jablonec – Gablonz.net je online 
databáze kvalitní a historicky cenné 
architektury Jablonce nad Nisou a 
přilehlého okresu. Základním smyslem 
tohoto portálu je přispívat k lepšímu 
porozumění kontextu městského 
prostoru u nynějších obyvatel Jablonce  
a okolí.

architektura ve vzdělávání,  
Kristýna Stará,  
nadační příspěvek 20 000 Kč
Projekt byl zaměřen na předpublikační 
metodické a věcné dopracování a 
grafickou úpravu studentských projektů, 
které vznikly v rámci prvního ročníku 
workshopu Architektura ve vzdělávání, 
který proběhl v roce 2014. 

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2015
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offcity architekti 2015,  
o.s. Offcity  
nadační příspěvek 30 000 Kč
Cyklus přednášek reagujících na aktuální 
témata Pardubicka. Cílem přednáškového 
cyklu v roce 2015 se stala
podpora síťování, spolupráce, sdílení 
zkušeností a komunikace mezi 
jednotlivými iniciativami, zástupci měst  
a občanského sektoru. 

ostravské přednášky a akce věnované 
architektuře,  
Fiducia o.s.,  
nadační příspěvek 40 000 Kč
Sdružení Fiducia organizuje každým 
rokem cyklus přednášek a besed o 
architektuře s architekty a historiky 
architektury. Aktivity přispívají nejen 
k pochopení architektury, ale také 
k identifikaci občanů s městem a 

návštěvníkům k poznání Ostravy a okolí. 
V roce 2015 uspořádalo sdružení v rámci 
projektu jednu mezioborovou konferenci 
a 30 kulturních akcí o architektuře a 
návazných tématech. 

open house Praha 2015,  
Open House Praha z.ú.,  
nadační  příspěvek 20 000,- Kč
Festival Open House se konal v Praze 
16. – 17. 5. 2015 a v rámci této akce bylo 
zpřístupněno 33 objektů, které navštívilo 
38 523 lidí. 

6 přednášek o architektuře, 
Aarchitektura, o.s.,  
nadační příspěvek 30 000 Kč
Přednášky tematicky zaměřené na 
veřejný prostor s cílem připomínání 
důležitosti koncepční práce při řešení 
veřejného prostoru ve Zlíně.

Mezinárodní den architektury 2015, 
o.s. Kruh,  
nadační příspěvek 100 000 Kč
Světový den architektury proběhl ve 
dnech ve dnech 3. A 4. 10. 2015 ve 47 
českých a 1 slovenském městě  za vysoké 
účasti návštěvníků na nejrůznějších 
akcích (přednáškách, filmových 
představeních a workshopech).

architektky,  
o.s. Kruh,  
nadační příspěvek 40 000 Kč
V rámci cyklu Architektky bylo 
uspořádáno 7 přednášek uznávaných 
českých i zahraničních architektek. Cílem 
bylo kromě jiného představit význam 
žen v architektuře a jejich prosazování 
na tomto poli. Hojně navštěvované 
přednášky probíhaly v celém roce 2015. 
 

C. Zpráva o činnosti 
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Život v architektuře,  
Umění do Znojma,  
nadační příspěvek 30 000  Kč
Propagace architektury formou výstavy 
„Architektura k mání“ , Dne architektury  
(Po stopách historického Znojma  
a oKOLO současného Znojma) 
 a přednáškového cyklu  
Život v architektuře.

konsonance moderny,  
4AM z.s./Forum pro architekturu a 
media, nadační příspěvek 30 000 Kč
V rámci tohoto projektu proběhla série 
přednášek Czech project 15 a série 
filmových projekcí VACANT MODERN. 
 

3.1.4. časopis celkem 60 000 kč
 
era21 ročník 2015,  
ERA Média s.r.o.,  
nadační příspěvek 60 000 Kč
V současné době nejrespektovanější 
profesní časopis o architektuře v ČR.  
V průběhu roku vyšlo 6 čísel.
1. Kurátorování architektury, 2. Společně, 
3. Post – krajina, 4. Velkoměstské paláce, 
5. Proměny železnice, 6. Poznatky  
O. Okamury z výzkumné cesty na 
Ukrajinu.

3.1.5. udělené nadační příspěvky  
s prodlouženým termínem realizace

Na zasedání správní rady dne 2.1.2016  
byla provedena kontrola realizace 
projektů podpořených granty NČA.  
K tomuto datu požádali a správní rada 
schválila prodloužení termínu realizace 
do konce roku 2016 u těchto projektů:

sídliště cz,  
Jitka Molnárová,  
nadační příspěvek 15 000 Kč
Web „Sídliště Cz“, jehož cílem je 
srozumitelně prezentovat problematiku 
sídlišť a nastínit jejich možnou 
regeneraci v budoucnu. Projekt bude 
dokončen v průběhu roku 2016.

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2015
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Publikace o urbanistických kompozicích 
území průmyslových podniků,  
Tereza Vokurková, 
nadační příspěvek 30 000 Kč
Projekt, jehož cílem je zmapovat 
začlenění průmyslových objektů 
Frýdlantska do okolní krajiny v rámci 
krajinářské architektury, bude dokončen 
v průběhu roku 2016.

24 Bauwerke/ 24 staveb, 
Markéta Mráčková,  
nadační příspěvek 30 000 Kč
Publikace  24 architektonicko-
fantastických příběhů německého 
umělce Gottfrieda Müllera bude vydána  
v roce 2016.

radmila Veselá: auguste Perret a česká 
architektura,  
Nakladatelství Aula,  
nadační příspěvek 30 000 Kč
Publikace – monografie mapující život 
a dílo A. Perreta a jeho vliv na českou 
architekturu dvacátých až padesátých 
let. Bude publikováno v závěru roku 2016.

lidová škola urbanismu 2015, 
Praguewatch, o.s.,  
nadační příspěvek 15 000,-
Pro nerealizaci projektu příspěvek vrácen

Všechny ostatní udělené granty byly 
realizovány a řádně vyúčtovány.

3.2. Granty udělené na provoz GjF 
v Praze a GaB v Brně

Součástí podmínek, za kterých jsou 
pražská a brněnská galerie pronajaty, 
je poskytnutí provozního grantu 
jejím provozovatelům. Pro rok 2015 
odsouhlasila správní rada provozní grant 
ve výši 150 000 Kč pro každou galerii.

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2015
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3.3. Granty udělené na výstavní 
program GjF v Praze a GaB v 
Brně

Pro zajištění základních finančních 
prostředků pro výstavní aktivity galerií, 
správní rady nezávisle na výběrovém 
řízení uděluje vedle provozních grantů 
galeriím též granty na výstavní program. 
V roce 2015, na základě předloženého 
výstavního programu, přidělila GJF 
částku 400 000 Kč a GAB částku  
400 000 Kč. 

3.4. Mimořádné granty

katalog výstavy u příležitosti 150. výročí 
založení sia v českých zemích, 
ČSSI – Český svaz stavebních inženýrů
nadační příspěvek 50 000,- Kč, 

3.5. závěrečné shrnutí  

Rozdělené nadační příspěvky  2 085 000 Kč
Z toho:   
výběrové řízení     935 000 Kč  
provozní nadační příspěvky   300 000 Kč
výstavní nadační příspěvky   800 000 Kč
mimořádné nadační příspěvky   50 000 Kč

4. známka kvality 

Na základě hodnocení činnosti nadace
a dosažení potřebných standardů byla
v březnu 2012 NČA udělena Fórem dárců
Známka kvality.

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2015
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NČA komunikuje s veřejností 
prostřednictvím svých webových 
stránek a facebookového profilu, na 
kterých přináší informace o realizaci 
podpořených projektů a aktivitách obou 
galerií, jakož i jiných kulturních akcí  
z oboru. 
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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. Návrhy kandidátů 
předkládají členové správní a dozorčí 
rady a dále fyzické či právnické osoby 
působící v oblasti aktivit nadace. Členové 
správní a obdobně dozorčí rady volí  
ze svého středu předsedu. 

Na prvním lednovém zasedání správní 
rady dne 14.1.2015 byl za předsedu nové 
správní rady zvolen Martin Peterka, na 
zasedání dozorčí rady dne 20.1.2015 byla 
zvolena za předsedkyni dozorčí rady 
Renata Vrabelová.

Mandát skončil  Alešovi Burianovi a 

Josefu Kiszkovi ve správní radě . V 
dozorčí radě končil mandát Renatě 
Vrabelové.  Volby nových členů obou 
orgánů NČA se konaly dne 2.12.2015, 
zvolen byl do správní rady znovu Josef 
Kiszka a nově Osamu Okamura. 
Do dozorčí rady byla znovu zvolena 
Renata Vrabelová.  

Složení orgánů NČA k 31.12.2015 :

Předseda správní rady: 
Martin Peterka  

Ostatní členové správní rady: 
Jakub Fišer 
Jan Kasl
Josef Kiszka 
David Mareš 
Osamu Okamura 

Předsedkyně dozorčí rady: 
Renata Vrabelová

Ostatní členové dozorčí rady: 
Tomáš Bezpalec
Pavel Nasadil 

Ředitel kanceláře NČA: 
Richard Schinko 
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Sídlo NČA: 
Betlémské náměstí 5a, 
110 00 Praha 1

Kancelář NČA:
Mánes, Masarykovo nábřeží 250,
120 00  Praha 2,   tel. +420 604208545
e-mail : nca@nca.info, 
web: www.nca.info

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

Složení grantové komise pro rok 2015:
Karolina Jirkalová, Jan Šépka (přizvaní 
nezávislí odborníci) a členové správní a 
dozorčí rady Jakub Fišer, Jan Kasl, Josef 
Kiszka, David Mareš, Martin Peterka, 
Pavel Nasadil, Renata Vrabelová.

Finančním zdrojem grantového řízení 
jsou výnosy z majetku představujícího 
nadační jistinu a výnosy z majetku mimo 
nadační jistinu.

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.

E. struktura nadace
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1. Majetek nča

1.1. nadační majetek nča k 31.12.2015  
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,
-  pozemkem parc.č.198/2 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 289 m2 v 
katastrálním území Staré Město, obec 
Praha, zapsaným v katastru nemovitostí 
Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu tak, 
jak je popsána ve znaleckém posudku 
soudního znalce ing. Petra Procházky 
ze dne 21.4.2013 č. 061/2181/13 na částku 
10.225.109 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 
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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 náležící do 
nadačního jistiny
-  podílové listy Balancovaného fondu 
nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., 
otevřený podílový fond v počtu 5.381.841 ks  
v tržní hodnotě 5 400 677 Kč k 31. 12. 2015, 
-  podílové listy Růstového fondu 
nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., 
otevřený podílový fond v počtu 14 780 556 
ks v tržní hodnotě 14 756 907 Kč k 31. 12. 
2015,
c/ ke dni 30. 4. 2015 došlo ke splacení 
jmenovité hodnoty dluhopisu emitovaného
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich 
ISIN AT0000AUJT9 v částce 5 200 000 

Kč jako součásti nadačního jmění. Tyto 
prostředky jsou od tohoto data uloženy na  
na účtu č.789-07.001.308 u
Privat Bank der Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich AG, 
-  peněžní prostředky v celkové výši 
16 469 Kč uložené na zvláštním účtu 
č.258967200/0300 vedeného u ČSOB a.s.

1.2. ostatní majetek nča tvoří k 31. 12. 
2015
a/ nepeněžitý majetek
- podílové listy Balancovaného fondu 
nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., 
otevřený podílový fond v počtu 27 209 ks 
v tržní hodnotě k 31.12.2015 27 304 Kč,
b/ peněžitý majetek uložený na bankovních 
účtech ve výši 5 759 705 Kč a peněžitý 
majetek v pokladně nadace ve výši 18 235 
Kč.

Tržní hodnota nadační jistiny k 31. 12. 2015  
převyšuje hodnotu zapsanou, nadace 
tedy splňuje podmínku danou novým 
občanským zákoníkem týkající se hodnoty 
nadační jistiny. 

Závazky:
Závazky z obchodních vztahů: 438 516 Kč
Závazky k zaměstnancům :  42 757 Kč
Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění:      43 348 Kč
Závazky z titulu daní: 1  140 120 Kč
Přijaté provozní zálohy :   514 246 Kč

Investice do majetku NČA:  69 277 Kč 
Tento finanční obnos byl použit na 
výměnu vodovodních rozvodů v brněnské 
nemovitosti  a opravy vzduchotechniky  
v pivnici u Poutníka v tomtéž objektu. 

F. finanční zpráva nadace
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Výnosy v roce 2015  
Tržby z pronájmů      4 612 617    90,2 % 
Prodej katalogů          3 059      0,04 %
Ostatní výnosy         14 489    0,28 %
Úroky                  7 823       0,15 %
Výnosy z cenných papírů       477 358    9,33 %

Výnosy celkem     5 115 346 100%

Přehled příjmů z pronájmu majetku  
Dům v Brně     2 833 962   61,4 %
Dům v Praze    1  591  516   34,5 %
FTVE         187  139    4,1%
celkem     4 612 617  100%

F. finanční zpráva nadace

náklady v roce 2015  
Spotřeba materiálu       44 124 1,2 % 
Spotřeba energie                       0 0,0 %
Náklady na prodané zboží            481 0,0 %
Opravy a údržba          172 719 4,7 %   
Cestovné + reprezentace     121 567 3,3%
Ostatní služby       894 169 24,4 %
Mzdové náklady     1 076 127  29,2 %
Sociální pojištění, ostatní sociální náklady    362 785   9,9 %
Daně a poplatky         17 606 0,5 % 
  
Jiné ostatní náklady      229 073 6,0  % 
Odpisy        759 725 20,7 %
Prodané cenné papíry          2 432 0,1 %

náklady celkem       3 680 810 100%

Dle Statutu NČA mohou náklady na správu nadace činit max. 20% ze zapsané nadační jistiny  
tj. 71 056 390 Kč což činí 14 211 278 Kč. Tato podmínka byla splněna.

Podrobné členění výnosů a nákladů je uvedeno v Účetní závěrce a v Příloze k účetní závěrce,  
které společně s výrokem auditora tvoří součást výroční zprávy.
  
závěrečné zhodnocení ekonomických ukazatelů za rok 2015
Hospodaření NČA v roce 2015 bylo ukončeno ziskem ve výši 1 434 536 Kč  
(celková daňová povinnost za rok 2015 činí 0 Kč- detailní výpočet je součástí Přílohy k účetní závěrce).  



G. přílohy 
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•	 Výrok auditora
•	 Rozvaha k 31. 12. 2015
•	 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
•	 Příloha k Účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2015





ROZVAHA

Označení AKTIVA

a b

Číslo
řádku

c

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
dni účetního období dni účetního období

Dlouhodobý majetekA. 001 70 91778 680
Dlouhodobý nehmotný majetekA. I. 002 3838
Sof twareA. I. 2. 004 3838
Dlouhodobý hmotný majetekA. II. 010 63 32463 250
PozemkyA. II. 1. 011 12 87812 878
Stav byA. II. 3. 013 49 90949 840
Samostatné mov ité v ěci a soubory  mov itých v ěcíA. II. 4. 014 135135
Drobný dlouhodobý hmotný majetekA. II. 7. 017 231231
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetekA. II. 9. 019 171166
Dlouhodobý f inanční majetekA. III. 021 20 18527 262
Dluhov é cenné papíry  držené do splatnostiA. III. 3. 024 6 219
Ostatní dlouhodobý f inanční majetekA. III. 6. 027 20 18521 043
Opráv ky  k dlouhodobému majetku celkemA. IV. 029 -12 630-11 870
Opráv ky  k sof twaruA. IV. 2. 031 -38-38
Opráv ky  ke stav bámA. IV. 6. 035 -12 226-11 476
Opráv ky  k samostatným mov itým v ěcem a souborům mov itých vA. IV. 7. 036 -135-125
Opráv ky  k drobnému dlouhodobému hmotnému majetkuA. IV. 10. 039 -231-231
Krátkodobý majetek celkemB. 041 13 6576 937
Zásoby  celkemB. I. 042 8383
Zboží na skladě a v  prodejnáchB. I. 7. 049 8383
Pohledáv ky  celkemB. II. 052 2 1101 291
OdběrateléB. II. 1. 053 1 165508
Posky tnuté prov ozní zálohyB. II. 4. 056 116118
Jiné pohledáv kyB. II. 17. 069 829491
Dohadné účty  aktiv níB. II. 18. 070 174
Krátkodobý f inanční majetek celkemB. III. 072 10 9944 481
PokladnaB. III. 1. 073 183
Účty  v  bankáchB. III. 3. 075 10 9764 478
Jiná aktiv a celkemB. IV. 081 4701 082
Náklady  příštích obdobíB. IV. 1. 082 3940
Příjmy  příštích obdobíB. IV. 2. 083 4311 042
AKTIVA CELKEM 085 84 57485 617

Označení PASIVA

a b

Číslo
řádku

c

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkemA. 086 83 14984 658
Jmění celkemA. I. 087 70 70671 499
Vlastní jměníA. I. 1. 088 71 06871 068
FondyA. I. 2. 089 65
Oceňov ací rozdíly  z přecenění majetku a záv azkůA. I. 3. 090 -428431
Výsledek hospodaření celkemA. II. 091 12 44413 159
Účet v ýsledku hospodařeníA. II. 1. 092 1 435
Výsledek hospodaření v e schv alov acím řízeníA. II. 2. 093 2 163
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých letA. II. 3. 094 11 00910 996
Cizí zdroje celkemB. 095 1 425959
Krátkodobé záv azky  celkemB. III. 106 1 425892
Dodav ateléB. III. 1. 107 43847
Přijaté zálohyB. III. 3. 109 514313
Ostatní záv azkyB. III. 4. 110 201116
ZaměstnanciB. III. 5. 111 4341
Záv azky  ze sociálního zabezpečení a zdrav otního pojištěníB. III. 7. 113 4351
Ostatní přímé daněB. III. 9. 115 1516

Minimální záv azný v ýčet inf ormací
podle v y hlášky  č.504/2002 Sb.

ke dni

IČ

31.12.2015

67984312

Obchodní f irma nebo jiný název  účetní jednotky

Sídlo nebo by dliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa by dliště

Betlémské nám. 169/5a
Praha 1
110 00

jednotky: 1000 Kč

Nadace české architektury

Zpracov áno v  ekonomickém sy stému Ježek sof tware DUEL Rozv aha - strana 1 z 2

Da� z p�idané hodnotyB. III.10. 116 125256
Ostatní dan� a poplatkyB. III.11. 117 1
Jiné záv azkyB. III.17. 123 4431
Dohadné ú�ty  pasiv níB. III.22. 128 121
Jiná pasiv a celkemB. IV. 130 67
Výdaje p�íštích období B. IV. 1. 131 58
Výnosy  p�íštích obdobíB. IV. 2. 132 9
PASIVA CELKEM 134 84 57485 617

Sestav eno dne: Podpisov ý záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky

24.05.2016

Práv ní f orma ú�etní jednotky

P�edm�t �innosti

podpora �eské architektury

nadace

.

Osoba odpov �dná z ú�etnictv í (jméno a podpis)

Osoba odpov �dná za ú�etní záv �rku (jméno a podpis)

Ing. arch. Martin Peterka

Olga Vav�íková

Zpracov áno v  ekonomickém sy stému Ježek sof tware DUEL Rozv aha - strana 2 z 2



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Označení NÁKLADY

a b

Číslo
řádku

c

Činnost
HospodářskáHlavní Celkem

1 2 3
Spotřebov ané nákupy  celkemA. I. 001 453 42
Spotřeba materiáluA. I. 1. 002 453 42
Služby  celkemA. II. 006 1 188443 745
Oprav y  a udržov áníA. II. 5. 007 173173
Cestov néA. II. 6. 008 10955 54
Náklady  na reprezentaciA. II. 7. 009 127 5
Ostatní službyA. II. 8. 010 894381 513
Osobní náklady  celkemA. III. 011 1 438730 708
Mzdov é nákladyA. III. 9. 012 1 076547 529
Zákonné sociální pojištěníA. III.10. 013 362183 179
Daně a poplatky  celkemA. IV. 017 1818
Daň silničníA. IV.14. 018 11
Daň z nemov itostiA. IV.15. 019 1717
Ostatní náklady  celkemA. V. 021 22913 216
Odpis nedoby tné pohledáv kyA. V. 19. 024 124124
Kursov é ztrátyA. V. 21. 026 2121
Jiné ostatní nákladyA. V. 24. 029 8413 71
Odpisy ,prodaný majetek,tv orba rezerv  a opr. položek celkemA. VI. 030 7636 757
Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuA. VI. 25. 031 7605 755
Prodané cenné papíry  a v kladyA. VI. 27. 033 31 2
NÁKLADY CELKEM 042 3 6811 195 2 486

Označení VÝNOSY

a b

Číslo
řádku

c

Činnost
HospodářskáHlavní Celkem

1 2 3
Tržby  za v lastní v ýkony  a zboží celkemB. 1. 043 4 6164 616
Tržby  z prodeje služebB. I. 2. 045 4 6134 613
Tržby  za prodané zbožíB. I. 3. 046 33
Ostatní v ýnosy  celkemB. IV. 057 2222
ÚrokyB. IV. 15. 061 88
Jiné ostatní v ýnosyB. IV. 18. 064 1414
Tržby  z prodeje majetku,zúčtov ání rezerv  a oprav ných položekB. V. 065 47814464
Výnosy  z dlouhodobého f inančního majetkuB. V. 24. 071 47814464
VÝNOSY CELKEM 079 5 1164 652464

Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 080 1 4352 166-731
Daň z příjmůC. 34. 081
Výsledek hospodaření po zdaněníD. 082 1 4352 166-731

Sestav eno dne: Podpisov ý záznam statutárního orgánu účetní jednotky

24.05.2016

Práv ní f orma účetní jednotky

Předmět činnosti

podpora české architektury

nadace

.

Osoba odpov ědná z účetnictv í (jméno a podpis)

Osoba odpov ědná za účetní záv ěrku (jméno a podpis)

Ing. arch. Martin Peterka

Olga Vavříková

Minimální záv azný v ýčet inf ormací
podle v y hlášky  č.504/2002 Sb.

ke dni

IČ

31.12.2015

67984312

Obchodní f irma nebo jiný název  účetní jednotky

Sídlo nebo by dliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa by dliště

Betlémské nám. 169/5a
Praha 1
110 00

jednotky: 1000 Kč

Nadace české architektury
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