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Posláním Nadace české architektury 
je podpora a prezentace architektury 
jako nedílné součásti kultury společnosti 
a významného spolutvůrce životního 
prostředí. Cílem této podpory je 
především zvyšování povědomí veřejnosti 
o roli architektury a architektů při tvorbě 
životního prostoru. prostřednictvím 
nadačních příspěvků, které nadace 
každoročně uděluje, podporuje výstavní 
a publikační aktivity zaměřené na 
odborníky i širokou veřejnost zahrnující 
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. 

domy jsou pronajímány a příjmy z nájmů 
jsou trvalým finančním zdrojem nadace. 
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. v roce 2017 byl tento 
prostor pronajímán formou krátkodobých 
pronájmů za účelem pořádání výstav a 
přípravných kurzů pro zájemce o studium 
architektury.

Brněnský objekt svojí rozlohou a členitostí 
nabízí k pronájmu více prostor. v objektu 
sídlí Galerie architektury, kancelář čKa, 
kancelářské prostory a knihkupectví 
neoluxor. v domě jsou také tři pohostinská 
zařízení, kavárna alfa, pivní bar „u rytíře“ a 
známá brněnská pivnice „poutník“. 
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2. Galerie Jaroslava Fragnera  
v Praze a Galerie architektury 
v Brně

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 
2017 přidělila správní rada každé z galerií 
provozní příspěvek ve výši 150 000 Kč a 
příspěvky na výstavní program ve výši
400 000 Kč 
(po 200 000 Kč pro každou galerii). 

Provozovatelé galerií se mimo to mohou 
ucházet o získání nadačních příspěvků 
na jednotlivé výstavy v rámci každoročně 
vyhlašovaného výběrového řízení.

2.1. Aktivity GJF v Praze v roce 2017

v roce 2017 uspořádal spolek 
architectura 8 výstav v GjF, 11 výstav 
mimo hlavní prostor GjF (6 z toho v 
zahraničí), 14 přednášek (z toho 4 v 
zahraničí), 1 mezioborový přednáškový 
cyklus, 5 moderovaných debat, 5 
komentovaných prohlídek, 2 mezinárodní 
konference (1× jako pořadatel a 1× jako 
spolupořadatel), 2 festivaly (výstavy, 
site-specific instalace, přednášky, 
moderované debaty, mezinárodní 
konference, workshopy, hudební a 
divadelní vystoupení), 3 workshopy 

s experty, 18 večerů doprovodného 
programu, 2 exkurze do zahraničí a vydal 
1 česko-anglickou publikaci, 2 brožury a 
natočil 1 videodokument o zahraniční 
architektuře. 

na výstavním programu 2017 v GjF 
spolupracovala Architectura  jak s 
galeriemi v čr tak s galeriemi v zahraničí 
a univerzitami v české republice, evropě i 
usA. 

v lednu byla v GjF představena 
výstava FA ČVUT 1976–2016, která byla 
koncipována jako ohlédnutí za 40 
lety existence fakulty připomenutím 
všech absolventů a zajímavých 
studentských projektů i pozdějších 
realizací významných osobností české 
architektonické scény. následující 
výstava Sauna – Architektura požitku 

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2017



_ 5

byla kromě vnitřní instalace v galerii 
obohacena i o site-specific stavbu 
funkční sauny před GjF. v rámci výstavy 
proběhla také dražba vystavené domácí 
minisauny ve prospěch dvou dětských 
nadací. v březnu byla zahájena jubilejní 
výstava Běžet s domy / David Vávra 
věnovaná tvorbě architekta a propagátora 
architektury 20. století. K výstavě byl ve 
spolupráci s nakladatelstvím Grada vydán 
stejnojmenný katalog a uspořádána 
série komentovaných prohlídek. další 
výstava Nájemní bydlení / zapomenutý 
segment české architektury – včera, 
dnes a zítra připomněla historii 
nájemního bydlení, představila tento 
koncept v současnosti, strategie, modely 
a legislativu u nás i v zahraničí. hlavní 
část výstavy pak představoval široký 
výběr zajímavých staveb z celé evropy 
(a ny) od renomovaných architektů. 

Známí švýcarští architekti a pedagogové 
BEARTH & DEPLAZES zahájili svou 
spektakulárně pojatou výstavu hlavních 
realizací včetně ikonické horské chaty na 
Zermattu přednáškou (valentin Bearth). 
třetí ročník Bienále experimentální 
architektury byl uveden hlavní výstavou 
Zaha Hadid Architects: Unbuilt, 
výstavou nerealizovaných a dosud 
neprezentovaných projektů. hlavni 
událostí bienále bylo 3. EAB sympozium 
s devíti předními osobnostmi z evropy 
a usa zabývajícími se experimentální 
architekturou jak ve své architektonické 
tvorbě, tak pedagogicky a teoreticky. 
Výstava Veřejný prostor CZ – krajina 
města byla připravena ve spolupráci 
s Ga Brno. K výstavě byl vydán rovněž 
rozsáhlý česko-anglický katalog rozšířený 
o několik esejů různě nahlížejících na 
téma, kterému se GjF v posledních 

letech věnuje velmi intenzívně. 
poslední výstavou roku byla přehlídka 
nejúspěšnějších realizací České ceny 
za architekturu 2017 pořádané českou 
komorou architektů. 

aktuální přehled výstav a dalších akcí v 
GjF lze najít na: www.gjf.cz

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 
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2.2. Aktivity GAB v Brně v roce 2017

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 a spoluprací s dalšími 
kulturními institucemi v české republice.
v roce 2017 realizovala Galerie 
architektury Brno 10 výstav zaměřených 
na propagaci architektury (Kengo Kuma, 
Alvar Aalto, Výstava České ceny za 
architekturu, aj.). nejnavštěvovanější 
výstavou se stala výstava jednoho z 
nejvýznamnějších středoevropských 
architektů roberta Konieczneho. výstavu 
„Prostory na míru” připravila brněnská 
galerie jako vůbec první retrospektivní 
výstavu tohoto významného polského 
architekta. stejně jako výstava „Bohuslav 

Fuchs“ putuje tato výstava po evropských 
galeriích. velmi úspěšné byly také výstavy, 
které se zaměřují na úlohu architektů 
a architektury v městské krajině (Drazí 
architekti…, Veřejné prostory CZ – 
Krajina města, Nájemní bydlení.)

aktuální přehled výstav a dalších akcí 
GaB lze najít na: 
www.galeriearchitektury.cz 
www.planprobrno.cz

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 
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3. Nadační příspěvky 2017

Grantová politika nča je zaměřena 
na aktivity, které jsou obecně a trvale 
přínosné pro propagaci architektury a 
architektonickou veřejnost. Každoročně 
nča vypisuje jednorázové 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 
2017 komise složená z nezávislých 
přizvaných odborníků z oboru. Konečné 
rozhodnutí o přidělení nadační podpory 
podléhá vždy schválení správní radou 
nča.
v roce 2017 vypsala správní rada nča 
výběrové řízení, ve kterém byla rozdělena 

částka 700 000 Kč.  výběr projektů 
provedli přizvaní nezávislí odborníci:  jitka 
ressová, hynek novák, 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 2017 celkem 700 000 Kč. dále 
správní rada udělila tři mimořádné 
nadační příspěvky v celkové částce 41 830 
Kč. částka přidělená na popularizaci a 
rozvoj architektury v roce 2017 tedy činila 
celkem 1 441 830 Kč.

3.1. Vyhlášení výběrového řízení Na 
rozdělení nadačních příspěvků pro rok 
2017

výběrové řízení bylo vyhlášeno v prosinci 
2016 s uzávěrkou do 15. 1. 2017, dne 27. 
1. 2017 zasedala komise nezávislých 
odborníků, která posuzovala celkem 51 
projektů s požadavkem na podporu v 
objemu 3 905 000 Kč.  ve výběrovém 
řízení bylo rozděleno 700 000 Kč mezi 
30 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.  

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2017
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Přehled udělených grantů podle oblasti:

3.1.1 Výstavy, přednášky, diskuze, 
komentované prohlídky

Veřejný prostor/ Krajina Města 1990 - 
2015 
Galerie architektury Brno, z.s. 
nadační příspěvek 57 000 Kč
výstava (a následně vydaný katalog) 
představila vývoj městských veřejných 
prostorů v české republice po roce 1989 
na více než 60 zajímavých projektech 
renovovaných nebo nově utvářených 
náměstí, ulic, parků, ale i uměleckých děl 
sloužících široké veřejnosti. 

Bearth+Deplazes/Amur 
Architectura, z.s.
nadační příspěvek 16 500 Kč
Výstava hlavních realizací známých 

švýcarských architektů a pedagogů 
včetně ikonické horské chaty na 
Zermattu s přednáškou valentina 
Beartha.  

Přednáškové cykly Pěstuj prostor 2017
Pěstuj prostor, z.s.
nadační příspěvek 16 500 Kč
přednášky (např. Momenty introspekce, 
přesahy architektury) představují široké 
veřejnosti již několik let soudobou i 
minulou architekturu města plzně. 

Tištěná architektura 2017
PLAC, z.s.
nadační příspěvek 16 500 Kč
Cyklus přednášek „tištěná architektura“ 
má za cíl upozornit na zajímavé knihy 
a texty architektů o architektech a o 
architektuře. autoři, případně hlavní 
protagonisté knih z řad architektů, 

historiků, teoretiků a kritiků architektury 
představují své projekty, názory 
nebo badatelské závěry a seznámí s 
okolnostmi vzniku knihy. v roce 2017 
se v jabloneckém knihkupectví serius 
uskutečnilo 7 přenášek o knihách a 
textech o architektuře a architektech, 
vstup na oblíbené přednášky je zdarma.

Letters to the Mayor
Norm-a galerie,z.s.
nadační příspěvek 10 500 Kč
výstava dopisů domácích i zahraničních 
architektů, obsahující podměty k rozvoji 
města. dopisy byly předány primátorce 
prahy, adrianě Krnáčové. tato akce byla 
součástí mezinárodního projektu letters 
to the Mayor.

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 
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Archikultura 2017 – výstavní činnost 
kabinetu architektury v roce 2017
Kabinet architektury, z.s.
nadační příspěvek 24 500 Kč
tento projekt navazuje na dlouholetou 
činnost Kabinetu architektury od 
roku 2008. v roce 2017 proběhlo 
v rámci projektu v ostravě 9 výstav 
představujících práce známých světových 
a českých architektů (např. alvat aalto, 
huang sheng-yuan, david vávra), mimo 
ostravu se konalo 10 výstav. v rámci 
projektu vzniklo několik publikací. 
činnost Kabinetu architektury tradičně 
provázely přednášky a projekce v rámci 
výstav.  

Offcity architekti 2017
Offcity, z.s.
nadační příspěvek 16 500 Kč
tradiční architektonické intervence 

iniciují diskuse o společném prostoru 
pardubic, jeho užívání, o tom, co 
je veřejný zájem, proč jsou některá 
prostranství zanedbaná, o nezávislých 
architektonických vstupech do veřejného 
prostoru. v roce 2017 se uskutečnilo 
téměř 30 akcí, přednášek, projekcí a 
diskuzí (mezi jinými huť architektury – 
Martin rajniš, epos 257, vycházky offcity 
air a další).

Ostravské akce věnované architektuře 
a databáze ostravských památek 
a architektury
Spolek Fiducia
nadační příspěvek 16 500 Kč 
projekt se skládal ze dvou částí: 
z databáze ostravských památek v 
elektronické podobě, jejímiž autory jsou 
martin strakoš, roman polášek a jaroslav 
němec. databáze obsahuje více 300 

kulturních a architektonicky významných 
památek. druhou částí projektu jsou akce 
věnované architektuře (festivaly, plánovací 
dílny, komentované vycházky, výlety a 
přednášky). významnou součástí akcí se 
stalo čištění a oprava soch v sadu Milady 
horákové.    
 
Jiná optika 
Kruh, z.s. 
nadační příspěvek 49 000 Kč
oblíbený a hojně navštěvovaný cyklus 
přednášek a diskuzí o současné 
architektuře, pořádaný již od roku 2001, 
představil v tomto roce  7  významných 
osobností architektury (M. angélil, r. 
Zuber, Z. Fránek, e. lapierre a další).   

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 
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Mezinárodní Den architektury 2017 
Kruh,z.s.
nadační příspěvek 65 500 Kč
v roce 2017 proběhl 7. ročník dne 
architektury v české a slovenské 
republice, který byl součástí 
mezinárodních oslav dne architektury, 
které připadají na první říjnové pondělí. 
Festival však opět překročil víkendový 
termín a trval prakticky po jeden týden. 
nosným tématem se stalo téma voda, 
města, lidé. Celkem se do programu 
zapojilo rekordních 68 českých měst a 2 
slovenská města. akci navštívilo celkem 
23 000 návštěvníků po celé čr a sr.

Visiting Planners 
4AM,z.s.
nadační příspěvek 16 500 Kč
přednáškový a diskuzní cyklus zaměřený 
na současnou teorii urbanismu a otázky 

související s dnešní podobou a rozvojem 
zastavěného prostředí, politikou, sociální 
problematikou, kritickými pohledy na 
tuto citlivou otázku.

Dialogy s historií
BUBEC, o.p.s.
nadační příspěvek 10 500 Kč
dialogy s historií je pásmo přednášek 
o architektuře určené pro širokou 
neodbornou veřejnost. prostřednictvím 
představení podařených realizací 
současné architektury přímo jejími 
autory obecnému publiku se snaží 
inspirovat a motivovat a zároveň být 
konkrétní a věcný. dialogy s historií se 
tradičně realizují po celé republice. 
pásmo probíhá v Klatovech, prachaticích, 
Karlových varech, proběhlo v Brně. v 
roce 2017 proběhly přednášky v několika 
pražských částech a přilehlých obcích.

Karel Fiala a Blatná
navíc, z.s.
nadační příspěvek 10 000 Kč
architekt Karel Fiala (1862-1938) je 
dosud málo známým, ale významným 
rodákem Blatné. na začátku 20. století 
byl stavitelem pražského hradu a 
spolupracoval s vynikajícími architekty 
josefem Mockerem, Kamilem hilbertem, 
josipem plečnikem a pavlem janákem. 
projekt popularizuje osobu Karla Fialy 
formou přednášek a komentovaných 
procházek, čímž podporuje zájem 
blatenských občanů i turistů a široké 
veřejnosti o architekturu a historii Blatné. 

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2017
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Visiting Editors
Fenester z.s.
nadační příspěvek 10 000 Kč
visiting editors je série přednášek, diskusí 
a čtení o jiném způsobu publikování 
v oboru architektury. vystupují zde 
architekti, jejichž díla jsou právě aktuální.
přednáškovou sérii doprovází pop-
up čítárna s kurátorským výběrem 
současných editorských projektů 
lokálních scén.

Respekt Madam @KVIFF
respekt Madam z.s.
nadační příspěvek 10 000 Kč
iniciativa „respekt Madam“, která usiluje 
o respekt veřejnosti k architektuře 
manželů Machoninových, byla založena 
v červnu roku 2015 jako reakce na návrh 
tehdejšího ministra financí odprodat 
bazénovou část karlovarského hotelu 

thermal a udělat z jeho hlavní budovy 
profitabilní podnik na úkor festivalové a 
veřejné funkce stavby. v rámci projektu 
proběhlo několik komentovaných 
prohlídek, vycházek a diskusí o 
architektuře, designu a umění 60. a 
70. let v době konání Karlovarského 
filmového festivalu.

Architekti v kině počtvrté, hrající (si) 
architekti
Spolek „Zachraňme kino Varšava“, 
nadační příspěvek 10 000 Kč
v roce 2017 proběhl již čtvrtý ročník této 
akce, který pořádal spolek dlouhodobě 
usilující o záchranu budovy libereckého 
kina varšava. v rámci projektu probíhají 
přednášky o architektuře, které 
zpravidla končí koncerty nebo filmovým 
představením.

Architekti ve škole – aktivity pro děti a 
učitele
Kristýna Stará
nadační příspěvek 16 500 Kč
architektura ve vzdělávání je 
dlouhodobým projektem iniciativy 
architekti ve škole, který se odvíjí od 
výstupů z konference otta dne 1. 4. 
2014, a pod nímž jsou zahrnuty další dílčí 
aktivity a iniciativy a jejích zakládajících 
členů. součástí tohoto dlouhodobého 
projektu je realizace studentského 
workshopu “architektura ve vzdělávání” 
a s ním související rozvoj internetového 
vzdělávacího portálu 
www.architektiveskole.cz.

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2017
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3.1.2 Publikace a periodika 

Architekt Hubert Gessner a (nejen) 
Valašské Klobouky
Muzejní spolek ve Valašských 
Kloboukách, nadační příspěvek 16 500 Kč
jedná se o jedinečnou publikaci 
mapující Gessnerovu architekturu ve 
valašských Klouboukách, kde se narodil, 
ale i na dalších místech české republiky. 
Monografie podává odborně kvalitně 
zpracované informace o díle tohoto 
významného architekta (ve vídni byl po 1. 
světové válce vedoucím architektem pro 
bytovou výstavbu).  

Vybudovali jsme ….! Wir haben gebaut…!
Novela Bohemica, s.r.o.
nadační příspěvek 16 500 Kč
Kniha odkrývá méně známou kapitolu 
naší architektury – meziválečnou 

architekturu bytových domů na severu 
čech, konkrétně v Ústí nad labem. Kniha 
je jedinečnou ucelenou monografií 
pozoruhodné architektury v Ústí nad 
labem, jejímž autorem je ing. arch. pavel 
Prouza.

Uvolněné spoje, telefonní ústředny, 
kterým (skoro) nikdo nevolá 
Jiří Suchomel
nadační příspěvek 16 500 Kč
s rozvojem telefonní sítě vznikla na 
území dnešní české republiky v druhé 
polovině 20. století řada unikátních 
účelových staveb.  současný pokrok 
(digitalizace, miniaturizace) činí tyto 
stavby nadbytečnými a tyto stavby 
postupně zanikají.  Cílem projektu je 
mimo jiné pořízení fotodokumentace 
a zvýšit povědomí veřejnosti o těchto 
technických stavbách. 

Architekti ve škole – ilustrovaný slovník
Kristýna Stará
nadační příspěvek 10 000 Kč
projekt vytvoření encyklopedického 
ilustrovaného slovníku je součástí vize 
„architektura ve vzdělávání“ iniciativy 
architekti ve škole. autoři projektu využili 
nadační příspěvek k vytvoření grafické 
koncepce slovníku, určeného pro učitele 
i žáky vyšších ročníků prvního stupně a 
druhého stupně základních škol a dále 
pak škol středních a samozřejmě je 
slovník určen i širší veřejnosti.
 

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2017



_ 13

Česká architektura 2015 – 2016
Prostor – architektura, interiér, design, 
o.p.s. 
nadační příspěvek 41 000 Kč
v pořadí 17. publikace podává, jako 
tomu bylo v minulých ročnících , 
zprávu o aktuální situaci v oboru 
nejen odborníkům, ale i laické 
veřejnosti formou prezentace zdařilých 
architektonických děl. 35 staveb pro 
tento ročník vybíral a komentářem 
doplnil antonín novák. ročenka rovněž 
přináší přehled událostí v architektuře za 
zmíněné období.

ERA 21, ročník 2017
ERA Média, s.r.o.
nadační příspěvek 49 000 Kč
v roce 2017 vyšlo 6 čísel periodika. 
hlavními tématy v jednotlivých číslech 
byly: podoby kritiky, ohniska architektury, 

výpadek paměti, výuka architektury, 
Městská infrastruktura, Chvála všednosti: 
Vlámsko. 

Časopis Stavba, ročník 2017
Business Media CZ, s.r.o.
nadační příspěvek 41 000 Kč
čtvrtletník, který se zabývá českou i 
světovou architekturou a stavbami 
v širším pojetí, především veřejnými 
stavbami, veřejným prostorem a 
představuje architekturu jako významnou 
oblast lidské aktivity.

ZIN2, ZIN3
4AM, z.s.
nadační příspěvek 24 500 Kč
Zin vycházející ve vydavatelství 4aM 
Fórum pro architekturu a média je 
periodikem zaměřeným na architekturu 
z pohledu jejích tvůrců. Zin 2 - 

adaptivní strateGie se zaměřil 
na adaptivní strategie v architektuře 
- navrhování, projektování a řízení 
reaktivních architektonických systémů. 
Zin 3 - santini reloaded se věnoval 
interpretacím děl jana Blažeje santiniho-
Aichela. 

3.1.3 Konference a udílení cen  

reSITE 2017: In/visible City
reSITE, z.s.
nadační příspěvek 16 500 Kč 
v červnu 2017 proběhlo významné 
urbanistické fórum tentokrát 
zaměřené na infrastrukturu (technická 
infrastruktura, zapojení občanů do 
procesu plánování, funkce developerů) a 
kvalitu veřejného prostoru ve městech za 
účasti padesáti sedmi řečníků z 30 zemí.
  

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2017
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PLÁN/Mezinárodní konference
Galerie architektury Brno, z.s.
nadační příspěvek 57 000 Kč
v druhé polovině roku uspořádala 
Galerie architektury první ročník nové 
mezinárodní konference plán pro Brno, 
kterou uspořádala společně s brněnskými 
dobrovolníky. Konference se odehrála 
v září 2017 v univerzitním kině sCala. 
Konference se zúčastnili uznávaní 
mezinárodní odborníci a architekti 
zabývající se tvorbou a aktivizací 
veřejných prostorů a trvale udržitelným 
městským plánováním. 
doprovodným programem výstavního 
programu byly přednášky, diskuze a 
workshopy. 

Cena Rudolfa Eitelberga 2017 za 
zdařilou realizaci v oblasti architektury, 
urbanismu a péče o památky v 
Olomouci a Olomouckém kraji/soutěž
Za krásnou Olomouc, z.s
nadační příspěvek 16 500 Kč
přehlídka nejlepších děl z architektury, 
urbanismu a památkové péče v 
olomouckém kraji za každé uplynulé 
dva roky, připomněla v roce 2017 dvě 
jubilea, a to jubilejní pátý ročník soutěže 
a dvousetleté výročí narození rudolfa 
eitelbergera (1817-1885), po němž je cena 
pojmenována. hlavní cenu získala kaple 
sv. Františka z assisi v olomouci.

Opavská cena J. M. Olbricha spojená s 
cyklem odborných přednášek
Za Opavu, z.s.
nadační příspěvek 12 000 Kč
Cena j. M. olbricha je udělována spolkem 
od roku 2007. Každoročně se střídá 
udělování ceny za novostavbu s cenou za 
rekonstrukci u realizací uskutečněných 
na území opavska v předchozím období. 
v roce 2017 byla udělena odbornou 
porotou cena novostavbě smuteční 
síně v oticích a rodinnému domu ve 
chvalíkovicích.

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2017
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3.1.4 Realizace udělených nadačních 
příspěvků z minulých let, nerealizované 
příspěvky z roku 2017, mimořádně 
udělené nadační příspěvky   

Pojďme dělat město
Roman Bukáček
nadační příspěvek 20 000 Kč z roku 2016
správní rada schválila žádost o posunutí 
realizace projektu z října 2016 na rok 
2017.
Konference „pojďme dělat město“ 
proběhla ve Žďáru nad sázavou v dubnu 
2017 za hojné účasti politiků, architektů a 
úředníků z města.

Praha nepostavená
Klára Brůhová
nadační příspěvek 20 000 Kč z roku 2016
správní rada schválila žádost o posunutí 
termínu vydání publikace z roku 2016 na 
rok 2017.
publikace, jejímž obsahem jsou 
navrhované a nerealizované projekty 
řešící nové budovy a územní rozvoj prahy 
v meziválečném období, vyšla v dubnu 
roku 2017.

Plánuj Hradec 2017
Kruh pro občanskou společnost, z.s. 
nadační příspěvek 10 500 Kč
autoři projektu nedoložili realizaci 
projektu, sdružení bylo požádáno o 
vrácení příspěvku

3.1.5 Mimořádné nadační příspěvky 

v roce 2017 byly uděleny celkem 3 
mimořádné nadační příspěvky v celkové 
výši 41 830 Kč

C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 

2017
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3.2 Nadační příspěvky udělené na provoz 
galerií v Praze a v Brně

součástí podmínek, za kterých 
jsou galerie pronajaty, je poskytnutí 
provozního nadačního příspěvku 
jejím provozovatelům. pro rok 2017 
odsouhlasila správní rada nadace nadační 
příspěvek ve výši 150 000 Kč pro každou 
z galerií.

3.3.  Nadační příspěvky udělené na 
výstavní program galerií v Praze a v Brně

pro zajištění základních finančních 
prostředků na výstavní činnost galerií 
uděluje správní rada nezávisle na 
výběrovém řízení vedle provozních 
nadačních příspěvků také příspěvky na 
výstavní program. v roce 2017 přidělila 
správní rada každé z galerií 200 000 Kč.

3.4 Rozdělené nadační příspěvky 
v roce 2017 – závěrečné shrnutí 

Výběrové řízení
700 000 Kč

Provozní nadační příspěvky
300 000 Kč

Výstavní nadační příspěvky
400 000 Kč

Mimořádné nadační příspěvky
41 830 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 

2017



D. Spolupráce 
s veřejností

D. Spolupráce s veřejností

_ 17

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 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. 

v červnu 2017 proběhly volby do správní a 
dozorčí rady (z  důvodu odstoupení pavla 
nasadila, člena dozorčí rady a jakuba 
Fišera, člena správní rady). na jejich místo 
byl do správní rady zvolen ludvík Grym a 
členkou dozorčí rady byla zvolena hana 
Maršíková. předsedkyní dozorčí rady byla 
zvolena renata vrabelová.  následně byl 
potvrzen ve své funkci předsedy správní 
rady nadace Martin Peterka. 

Složení orgánů NČA k 31. 12. 2017 :

předseda správní rady: 
Martin Peterka
ostatní členové správní rady:
ludvík Grym, jan Kasl, josef Kiszka, david 
Mareš, osamu okamura
předsedkyně dozorčí rady: 
renata vrabelová
ostatní členové dozorčí rady:
tomáš Bezpalec, hana Maršíková 
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 udílených nadačních 
příspěvků jsou výnosy z majetku 
představujícího nadační jistinu a výnosy z 
majetku mimo nadační jistinu.
členství ve správní a dozorčí radě 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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1. Majetek NČA

1.1. Nadační majetek NČA k 31. 12. 2017  
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 o 
obvyklé ceně tržní soudní znalkyně ing. 
aleny Weberové ze dne 15.8.2017, č. znal. 
posudku 2617-07/2017, oceněny celkem 
částkou 44 684 000,- Kč,

- 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 o obvyklé ceně tržní 
soudní znalkyně ing. aleny Weberové 
ze dne 15. 8. 2017, č. znal. posudku 2617-
07/2017, oceněny celkem částkou 
44 684 000,- 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 a 
pozemkové  parcely parc.č.198/2 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
289 m 2 katastrálním území staré 

Město, obec praha, zapsaným v katastru 
nemovitostí Katastrálního úřadu pro hl. 
m. prahu tak, jak jsou obě nemovitosti 
popsány ve znaleckém posudku soudní 
znalkyně ing. aleny Weberové ze dne 12. 
7. 2017 č. znal. posudku 2615-05/2017 o 
obvyklé ceně tržní na částku 39 823 000 
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), 
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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 
nadační jistiny 
- podílové listy Balancovaného fondu 
nadací, amundi (do 30. 6. 2017 pioneer 
investiční společnost, a.s.), otevřený 
podílový fond v počtu 6 984 597 ks  v 
tržní hodnotě 6 967 833,97 Kč k 31. 12. 
2017, 

- podílové listy pioneer Funds-
european equity target income v počtu
2 094,224 ks v tržní hodnotě 
2 530 471,80 Kč k 31. 12. 2017,

- podílové listy pioneer Funds – 
Global Multi-asset target v počtu 11 
128,918 ks v tržní hodnotě 9 713 987,37 Kč 
k 31. 12. 2017. 

c/  peněžité prostředky jako součást 
nadačního jmění ve výši 5 215 825 k 31. 
12. 2017. tyto prostředky jsou uloženy 
na zvláštním účtu č.258967200/0300 
vedeném u čsoB, a.s.

1.2. Ostatní majetek NČA tvoří k 31. 12. 
2017

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 31.12.2017 27 143,70 Kč,

b/ peněžitý majetek uložený na 
bankovních účtech ve výši 5 134 276,53 Kč 
a peněžitý majetek v pokladně nadace ve 
výši 12 498,00 Kč.

tržní hodnota nadační jistiny k 31. 12. 
2017 převyšuje hodnotu zapsanou, 
nadace tedy splňuje podmínku danou 
novým občanským zákoníkem týkající se 
hodnoty nadační jistiny

F. finanční zpráva nadace
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2. Ekonomické ukazatele roku 2017 (v Kč)

Závazky k 31. 12. 2017 (v Kč):

Závazky z obchodních vztahů:    143 204 Kč
Závazky k zaměstnancům:     25 474 Kč
Závazky z titulu sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění:     41 220 Kč
Závazky z titulu daní:       77 643 Kč
přijaté provozní zálohy:    460 571 Kč

F. finanční zpráva nadace
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Výnosy v roce 2017
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   Objem v Kč Procento
tržby z prodeje služeb   3 365 463    17,6 
ostatní výnosy        852 190     4,6
Úroky              6 379     0,0
výnosy z cenných papírů 14 857 641     77,8
(včetně výnosů z prodeje Cp) 

celkem    19 081 673 100,0
 
Výnosy z pronájmu v roce 2017 
Objekt         Objem v KČ     Procento
dům v Brně    2 421 617           72,1
dům v praze     747 879           22,3
Ftve       189 080             5,6

celkem    3 358 576         100,0

F. finanční zpráva nadace

Náklady v roce 2017
Druh nákladu   Objem v Kč   Procento
spotřeba materiálu       12 478    0,1
spotřeba energie       131 734    0,7
náklady na prodej zboží            338     0,0
opravy a udržování     252 669     1,3
Cestovné+reprezentace     106 707    0,6
ostatní služby      723 563    3,8
Mzdové náklady    1 150 300    6,0 
zákonné sociální a zdrav.
pojištění, ost. soc. náklady    382 602    2,0
daně a poplatky        27 287    0,1
jiné ostatní náklady 
(v tom náklady na prod. Cp) 15 452 356    81,2
odpisy         790 156    4,2

celkem    19 030 190    100
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v roce 2017, jako v jiných obdobích, 
vkládala nadace investiční prostředky 
do obou domů. v pražském domě byla 
obnovena klimatizační jednotka pro 
restauraci „dutá hlava“ a v brněnském 
domě byla v rámci oprav prostor po 
jazykové škole v 3.np opravena a rozšířena 
sociální zařízení a vyměněna podlahová 
krytina v několika místnostech.

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. náklady na úpravu 
drženého portfolia Cp v pioneer Funds 
(nyní amundi) nejsou součástí nákladů 
na správu nadace, které činí bez této 
nákladové položky 3 886 190 Kč. tato 
podmínka je tedy splněna.

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 2017

hospodaření nča v roce 2017 bylo 
ukončeno ziskem ve výši 52 000 Kč 
(celková daňová povinnost za rok 2017 
činí 7 200  Kč - detailní výpočet je 
součástí přílohy k účetní závěrce).  snížení 
zisku oproti roku 2016 bylo ovlivněno 
především náklady na provedení nutné 
změny v portfoliu pl držených nadací od 
roku 2002, resp. 2004 za účelem zvýšení 
dividendových výnosů jako významného 
zdroje financování nadačních příspěvků. 
díky výnosům z derivátových obchodů 
naproti tomu skončilo hospodaření 
nadace mírným přebytkem. 



G. přílohy G. přílohy 
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• Přílohy:
• Zpráva o ověření účetní závěrky – výrok auditora
• rozvaha k 31. 12. 2017
• výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
• příloha k Účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2017


























