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A. Poslání a cíle nadace

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 Dutá hlava. V přízemí objektu se
nachází prostor pro pořádání výstav a
workshopů. Během roku 2016 byl tento prostor
pronajímán formou krátkodobých pronájmů za
účelem pořádání výstav a kurzů malování pro
zájemce o studium architektury.
Brněnský objekt svojí rozlohou a členitostí
nabízí k pronájmu více prostor. V objektu sídlí
Galerie architektury, kancelář ČKA, jazyková

škola Brno English Centre, a knihkupectví
Neoluxor. V domě jsou také tři pohostinská
zařízení, MFG bistro , bar „U Rytíře“ a známá
brněnská pivnice „Poutník“.
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2. Galerie Jaroslava Fragnera
v Praze a Galerie architektury
v Brně

nadačních příspěvků na jednotlivé výstavy v
rámci každoročně vyhlašovaného výběrového
řízení.

Oba nadační domy disponují výstavními
prostory, které slouží jako architektonické
galerie – Galerii Jaroslava Fragnera (dále
GJF) v Praze a Galerii architektury v Brně
(dále GAB). Obě galerie jsou provozovány
zapsanými spolky.
Do výstavního plánu galerií Správní rada NČA
nezasahuje, jsou tedy v plné kompetenci
obou provozovatelů.
Nadace české architektury dlouhodobě
podporuje činnost obou galerií provozními
a výstavními příspěvky. V roce 2016 přidělila
správní rada každé z galerií provozní
příspěvek ve výši 150 000 Kč a příspěvky
na výstavní program ve výši 800 000 Kč (po
400 000 Kč pro obě galerie). Provozovatelé
galerií se mimo to mohou ucházet o získání

2.1. Aktivity GJF v Praze v roce 2016
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. Architectura
v roce 2016 navázala na předchozí roky v
tématech veřejného prostoru, představila
české i zahraniční tvůrce a pokračovala
v dlouhodobých projektech festivalů.
Uspořádala dva bilaterální projekty, jejichž
součástí byla kromě výstav s reprízami
také spolupráce se zahraničními partnery a

vysokými školami, mezi výstupy významně
figurují rovněž konference a publikace. V
GJF uspořádala 6 výstav, dalších 15 repríz se
konalo v českých galeriích (Brno, Liberec,
Sokolov, Karlovy Vary, Opava, Lipnice nad
Sázavou, Městská knihovna v Praze 3) a
1 v zahraničí (Filipíny). V průběhu roku
zorganizovala 4 zahraniční exkurze za
architekturou (Wroclaw, Barcelona, Berlín,
Benátky), 4 studentské workshopy a 6 site
specific instalací před galerií. Nezávisle na
výstavním programu proběhly v GJF křest
publikace Šumperák spolu s přednáškou
Martiny Mertové a přednáška Heleny Čapkové
o Antonínu Raymondovi.
Přehled výstav v GJF naleznete na: www.gjf.cz
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2.2. Aktivity GAB v Brně v roce 2016
Galerie je od poloviny roku 2013 provozována
sdružením Galerie Architektury Brno, z.s.
vedeným Gabrielem Kurtisem. Galerie
se zaměřuje na propagaci architektury
u odborné a široké veřejnosti. Galerie
architektury také úzce spolupracuje s
pražskou Galerií Jaroslava Frágnera. V roce
2016 realizovala GAB 14 výstav zaměřených na
propagaci architektury a práce významných
architektů (Antonín Raymond, Mc Cullough
and Mulvin Architects, Ian Patterson, Takasaki
Masaharu). Velmi avštěvovanou se v loňském
roce stala výstava Bohuslav Fuchs, která byla
vystavena v Brně, Praze, Poznani a Wroclawi.
Úspěšné byly také výstavy, které se zaměřují
na úlohu architektury v krajině (Built in
Swiss Mountains a výstavy převzaté z pražské
galerie Constructive Alps a Artscape Norway).

Přehled aktuálních výstav v GAB naleznete
na: www.galeriearchitektury.cz

3. Nadační příspěvky 2016
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 aktuálního
výběrového řízení je možno nalézt na webu
Nadace www.nca.info.
Návrh rozdělení nadačních příspěvků mezi
vybrané projekty připravila v roce 2016
komise složená z nezávislých přizvaných
odborníků z oboru. Konečné rozdělení
podléhá vždy schválení správní rady NČA.

V roce 2016 vypsala správní rada NČA jedno
výběrové řízení, ve kterém byla rozdělena
částka 800 000 Kč. Výběr projektů provedli
přizvaní nezávislí odborníci: Jitka Ressová,
Dalibor Borák, Martin Strakoš, Zdeněk
Eichler a Petr Hlaváček. 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 realizuje
Nadace myšlenku propagace architektury
průběžnou finanční podporou obou galerií
architektury. Tato podpora činila v roce 2016
celkem 1 100 000 Kč. Dále správní rada
udělila dva mimořádné nadační příspěvky v
celkové výši 37 580 Kč. Částka přidělená na
popularizaci a rozvoj architektury v roce 2016
tedy činila celkem 1 912 580 Kč.
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3.1. Vyhlášené výběrové řízení financované
z výnosů z majetku představujícího nadační
jistinu a výnosů z majetku mimo nadační
jistinu.

Přehled udělených grantů podle oblasti:

Výběrové řízení bylo vyhlášeno v listopadu
2015 s uzávěrkou do 8.1.2016, dne 27. 1. 2016
zasedala komise nezávislých odborníků,
která posuzovala celkem 60 projektů s
požadavkem na podporu v objemu 3 637 650
Kč. Ve výběrovém řízení bylo rozděleno 800
000 Kč mezi 28 vybraných projektů.
Vzhledem k výši rozdělované částky nebylo
možno uspokojit všechny projekty. Přizvaní
odborníci – hodnotitelé projektů se shodli
na přednostní podpoře projektů, které
v souladu se záměry Nadace seznamují
širokou veřejnost s posláním architektury v
každodenním životě společnosti.

Den architektury 2016, Kruh, o.s.
– nadační příspěvek 80 000 Kč
6. ročník populárního a stále více
navštěvovaného festivalu proběhl v 63
českých a 2 slovenských městech v prvním
říjnovém víkendu. Během tohoto víkendu se
uskutečnilo 188 akcí, které navštívilo cca
18 000 návštěvníků.

3.1.1. Propagace architektury spojená
s výstavní a osvětovou činností

Mezinárodní festival Archikultura 2016,
Kabinet architektury, o.s.
– nadační příspěvek 70 000 Kč
8. ročník festivalu se uskutečnil od 15.3. do
30.6.2016 a v jeho rámci proběhlo 20 výstav,
7 přednášek a 5 doprovodných akcí. Tyto akce
navštívilo téměř 50 000 návštěvníků.

Open House Praha 2016, Open House Praha
z.ú.,
- nadační příspěvek 40 000 Kč
Druhý ročník festivalu se konal v Praze ve
dnech 14. – 15. května 2016, pro veřejnost
bylo zpřístupněno 51 architektonicky
zajímavých staveb (např. Invalidovna,
Petschkův palác, Kramářova vila, Rezidence
primátora hl.m. Prahy, elektrárna Štvanice),
které navštívilo 48 344 návštěvníků.
Landscape Festival Opava 2016, Architectura,
z.s.
– nadační příspěvek 40 000 Kč
Čtvrtý ročník byl poprvé uveden mimo Prahu
a opět přinesl výstavy, site specific instalace,
koncerty, moderované debaty, přednášky,
sochařské sympozium, dětské workshopy
ad., které reagovaly na možnosti oživení
veřejného prostoru, využití opuštěných míst
a revitalizací v Opavě. Jedním z hlavních
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míst bylo oživení náplavky (instalace H3T
architekti, Ateliér 38, Dagmar Šubrtová, Jan
Kaláb), dále instalace výstav v nezvyklých
prostorách (stará továrna, nevyužívaný OD
v centru města) i galeriích (OKO, Gottfrei)
nebo hudební festivaly Ptačák a Koupák s
uměleckými a krajinářskými instalacemi.
Architektky II,. Kruh, o.s.
– nadační příspěvek 40 000 Kč
Cyklus přednášek se uskutečnil již po druhé
a probíhal od března do prosince 2016. V
rámci přednáškového cyklu se uskutečnilo
7 přednášek známých architektek. V roce
2016 navštívilo přednášky více než 1000
návštěvníků.
Festival Film a architektura 2016, Kruh, o.s.
– nadační příspěvek 30 000 Kč
Festival se konal již po páté a navazoval na
Den architektury a oslavy Světového dne

architektury. Promítalo se na 5 místech v
Praze první týden v říjnu. Program zahrnoval
20 hlavních filmů a dva bloky krátkých filmů
z kolekce My Street Films a čtyři krátké
předfilmy.
Základy urbanistické gramotnosti 4 (ZUG4),
4AM, z.s.
– nadační příspěvek 30 000 Kč
Hlavní náplní projektu byla příprava
urbanistického seriálu Městopis, jehož cílem
je vysvětlovat základní principy tvorby a
fungování měst ve formátu webového seriálu
s touto strukturou: Prostor, Pohyb, Čas a
Společnost.
Superstudio 2016, krásní architekti, z.s.
– nadační příspěvek 25 000 Kč
Superstudio je týmová ideová soutěž pro
vysokoškolské studenty s tímto zadáním:
„Nalezněte a určete stavbu nebo její

část, která je určena k odstranění anebo
to lze v krátkodobém horizontu reálně
předpokládat. Navrhněte nové využití pro
jakékoli její příslušenství, stavební výrobky,
materiály či konstrukce, které z ní lze získat.
Uvažujte ideálně celý proces od způsobu
jejich extrakce po uvedení do provozu v
budoucí funkci. Je možná jakákoli změna
využití či kontextu daných prvků v rámci ČR,
přičemž celkové náklady operace by neměly
přesáhnout její přínosy.“ V roce 2016 se konal
již 6. ročník této soutěže.
Vyrob si své město, 4AM, z.s.
– nadační příspěvek 25 000 Kč
Projekt byl realizován formou jednodenního
mezioborového sympozia a diskuzního
večera zaměřeného na firemní města –
moderní městská sídla stavěná ve 20. století
v úzké návaznosti na dominantní průmysl v
okolí.
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Divadlo architektury, Muzeum umění
Olomouc
– nadační příspěvek 20 000 Kč
Celoroční série aktivit výstav, přednášek a
diskuzí a tematických procházek po městě,
souvisejících s architekturou, urbanismem a
fungováním městského prostoru jako celku,
a především poukazujících na propojování
architektonických profesí s každodenním
životem. Cyklus probíhal od dubna do
listopadu 2016.
Tištěná architektura, PLAC, z.s.
– nadační příspěvek 20 000 Kč
Cyklus přednášek “Tištěná architektura”ve
Vladimírově 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.
Future (S)pacing/Pavilon 1, 4AM,z.s.
– nadační příspěvek 15 000 Kč
Projekt sestával z odborných přednášek,
workshopu a odborného sympozia. Záměrem
projektu je účastníkům poskytnout teoretické
a praktické znalosti z oblasti generativní
a parametrické architektury a navrhnout
dočasný pavilon, který bude stát na nádvoří
Pražákova paláce Moravské galerie.
Ostravské přednášky a akce věnované
architektuře 2016, Fiducia, z.s.
– nadační příspěvek 15 000 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 2016 uspořádalo sdružení v rámci
projektu plánovací dílnu o veřejných
prostranstvích v centru Ostravy a diskuzní
panel o aktuální situaci kolem výstavby
nové vědecké knihovny. Významnou akcí
bylo Okrášlení sympozijních plastik - soch
Karla Nepraše a Aleše Valenty v Sadu Milady
Horákové.
Offcity architekti 2016: Offcity intervence,
Offcity, z.s.
– nadační příspěvek 15 000 Kč
Cyklus přednášek reagujících na aktuální
témata Pardubicka. Cílem projektu se v roce
2016 stal vznik architektonického bedekru
Pardubicemi architekta Ondřeje Pchálka.
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Architektura v kině potřetí, tentokrát
s 35 mm, X-FATUL, o.s.
– nadační příspěvek 15 000 Kč
V roce 2016 proběhl třetí ročník volného
pokračování přednášek a diskuzí s architekty
o liberecké architektuře v objektu kina
Varšava.
Život v architektuře 2016, Umění do Znojma,
z.s.
– nadační příspěvek 15 000 Kč
Život v architektuře je cyklus šesti přednášek,
který představuje architekturu jako nedílnou
součást našich životů. Cyklus roku 2016 se
zaměřil na architekturu staveb a kulturněspolečenskému přesahu architektury
v nejrůznějších aspektech.
Přednášky Prostor města
(Prachatice, Vimperk), Prostor města, z.s.
– nadační příspěvek 10 000 Kč

V roce 2016 proběhlo od března do prosince
8 přednášek v rámci volného pásma
přednášek a workshopů o architektuře s
vazbou na strategii rozvoje města. Pásmo
je určené především pro širokou veřejnost
měst Prachatice a Vimperk.
3.1.2 Samostatné výstavy
Kengo Kuma, Architectura, z.s.
– nadační příspěvek 50 000 Kč
(schválen v roce 2015, realizace v roce 2016)
Kengo Kuma, význačný japonský architekta,
který přijel výstavu WOVEN, připravenou
přímo pro GJF, zahájil přednáškou v
Betlémské kapli. Prezentace jeho evropských
realizací a projektů byla rozšířena o projekt
pavilonu pro Prahu (realizace v roce 2017)
a studentský workshop s následnou site
specific instalací před galerií (workshop
Mamiya Tanaka, Elise Fauquembergue; kritiky

Kengo Kuma; spolupráce Martin Kloda).
V rámci výstavy se konala i přednáška
Jana Kocourka.
ALTWASSER/ na cestě (domů), Galerie
Architektury Brno
– nadační příspěvek 20 000 Kč
3.1.3. Realizace udělených nadačních
příspěvků z minulých let, prodloužená
realizace podpořených projektů z roku 2016
Sídliště CZ, Jitka Molnárová,
- nadační příspěvek 15 000 Kč
Web „Sídliště Cz“, jehož cílem bylo
srozumitelně prezentovat problematiku
sídlišť a nastínit jejich možnou regeneraci
v budoucnu. Projekt nebyl v roce 2016
realizován, autorka se vzdala nadačního
příspěvku.
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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. Na
základě žádosti autorky byla možnost využití
nadačního příspěvku prodloužena do roku
2017.
Radmila Veselá: Auguste Perret a česká
architektura, Nakladatelství Aula, nadační
- příspěvek 30 000 Kč schválený v roce 2015
Publikace – monografie mapující život a dílo
A. Perreta a jeho vliv na českou architekturu
dvacátých až padesátých let nebyla v roce
2016 dokončena. SR bylo rozhodnuto o
vrácení nadačního příspěvku.

Praha nepostavená, Klára Brůhová
– nadační příspěvek 20 000 Kč
– posun realizace na rok 2017
Pojďme dělat město, Roman Bukáček
– nadační příspěvek 20 000 Kč
- posun realizace na rok 2017
Žhavý uhlík, Roman Osika
– nadační příspěvek 25 000 Kč
– na základě žádosti autora projektu nebyl
příspěvek vyplacen
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 2016 odsouhlasila správní rada provozní
grant ve výši 150 000 Kč pro každou galerii.
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 2016, na
základě předloženého výstavního programu,
přidělila GJF částku 400 000 Kč a GAB částku
400 000 Kč.
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C. Zpráva o činnosti
nadace v roce
2016
3.4. Rozdělené nadační příspěvky
v roce 2016 - závěrečné shrnutí
výběrové řízení					
provozní nadační příspěvky			
výstavní nadační příspěvky				
mimořádné nadační příspěvky			
vyplacený nadační příspěvek z roku 2015

775 000 Kč
300 000 Kč
800 000 Kč
37 850 Kč
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.
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D. Spolupráce
s veřejností
D. Spolupráce s veřejností

NČA komunikuje s veřejností prostřednictvím
svých webových stránek a facebookového
profilu. kde informuje o svých aktivitách,
podpořených projektech a jejich realizaci,
programech obou galerií a dalších akcích
z oboru.
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E. Struktura
nadace
E. Struktura nadace

Struktura NČA je zakotvena ve Statutu nadace,
tvoří ji správní rada, dozorčí rada a kancelář
nadace. Správní rada nadace je 6členná, dozorčí
rada 3členná. Funkční období členů je pětileté.
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.

Složení orgánů NČA k 31. 12. 2016 :

Na prvním lednovém zasedání správní rady dne
6.1. 2016 byl za předsedu správní rady zvolen
Martin Peterka, na zasedání dozorčí rady dne
2.12. 2015 byla zvolena za předsedkyni dozorčí
rady Renata Vrabelová.

Ostatní členové dozorčí rady:
Tomáš Bezpalec a Pavel Nasadil

Předseda správní rady: Martin Peterka
Ostatní členové správní rady:
Jakub Fišer, Jan Kasl, Josef Kiszka,
David Mareš, Osamu Okamura
Předsedkyně dozorčí rady: Renata Vrabelová

Ekonomický a administrativní manažer:
Jana Frischová
Sídlo NČA:
Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1
Kancelář NČA: Mánes, Masarykovo nábřeží 250,
120 00 Praha 2, tel. +420 774 855 079
e-mail : nca@nca.info, www.nca.info

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. Ekonomický a administrativní
manažer nadace je v zaměstnaneckém poměru.
Zasedání správní a dozorčí rady probíhá
zpravidla jednou měsíčně.
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F. Finanční zpráva
nadace
F. Finanční zpráva nadace

1. Majetek NČA

1.1. Nadační majetek NČA k 31.12.2016 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 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.
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F. finanční zpráva nadace

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 5 442 118 Kč k 31. 12. 2016,
podílové listy Růstového fondu nadací,
Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený
podílový fond v počtu 14 780 556 ks v tržní
hodnotě 14 561 803,77 Kč k 31. 12. 2016,
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 uloženy na zvláštním účtu
č.258967200/0300 vedeném u ČSOB, a.s.
- peněžní prostředky v celkové výši 15 825 Kč
uložené na zvláštním účtu č.258967200/0300
vedeného u ČSOB a.s.

1.2. Ostatní majetek NČA tvoří k 31. 12. 2016
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 27 514 Kč,
b/ peněžitý majetek uložený na bankovních
účtech ve výši 5 636 412 Kč a peněžitý
majetek v pokladně nadace ve výši 4 849 Kč.
Tržní hodnota nadační jistiny k 31. 12. 2016
převyšuje hodnotu zapsanou, nadace tedy
splňuje podmínku danou novým občanským
zákoníkem týkající se hodnoty nadační jistiny.

Závazky k 31. 12. 2016:
Závazky z obchodních vztahů:
267 823 Kč
Závazky k zaměstnancům:
37 815 Kč
Závazky z titulu sociálního zabezpečení a
veřejného zdravotního pojištění: 51 974 Kč
Závazky z titulu daní:
		
96 356 Kč
Přijaté provozní zálohy: 		
443 723 Kč
Investice do majetku NČA:

56 802 Kč.

Tento finanční obnos byl použit na úpravy
vzduchotechniky v restauraci Dutá hlava
(dříve Klub architektů) v objektu domu na
Betlémském náměstí v Praze a na úpravu
zabezpečovacího zařízení v prostorách domu.
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.
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Náklady v roce 2016
Druh nákladu			Objem v Kč			Procento
Spotřeba materiálu			24 697					0,7
Spotřeba energie			21 646					0,6
Náklady na prodej zboží		395 					0,0
Opravy a udržování			161 233				4,5
Cestovné+reprezentace		131 412				3,7
Ostatní služby			760 033				21,2
Mzdové náklady			1 140 264				31,8
Zákonné sociální a zdrav.
pojištění, ost. soc. náklady		
379 085				
10,6
Daně a poplatky			35 393					1,0
Jiné ostatní náklady 		
172 897				
4,8
Odpisy				754 409				21,1
Celkem				3 581 463				100

Výnosy v roce 2016
Stabilní část výnosů nadace tvoří příjmy z pronájmu majetku, tj.
nemovitosti v Praze, Brně a fotovoltaické elektrárny v Hostětíně,
kde je NČA spoluvlastníkem.
Druh výnosu				
Tržby z pronájmů			
Ostatní výnosy
		
Úroky 				
Výnosy z cenných papírů		

Objem v Kč
3 825 948		
68 136
10 383
409 943

Celkem				4 314 410
Výnosy z pronájmu v roce 2016
Objekt
			
Dům v Brně				
Dům v Praze				
FTVE					

Objem v KČ
2 817 376
827 424
181 148

Celkem				3 825 948

Procento
88,7
1,6
0,2
9,5
100,0
Procento
73,7
21,6
4,7
100,0
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F. finanční zpráva nadace

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 2016

Hospodaření NČA v roce 2016 bylo ukončeno
ziskem ve výši 732 947 Kč (celková daňová
povinnost za rok 2016 činí 0 Kč - detailní
výpočet je součástí Přílohy k účetní
závěrce). Snížení zisku oproti roku 2015 bylo
způsobeno především nižšími příjmy z nájmů
prostor v obou domech a nižšími výnosy z
podílových fondů Pioneer.
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G. přílohy
G. přílohy

• Přílohy:
• Výrok auditora
• Rozvaha k 31. 12. 2016
• Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016
• Příloha k Účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2016
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