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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY
NADACE

Vážení přátelé a příznivci architektury,
díky dlouhodobé finanční strategii se nám daří přidělovat stále větší objem nadačních příspěvků. Bohužel požadavky na granty
značně převyšují naše možnosti. Naší prioritou je zejména podpora architektonických galerií a dále rozjezd mladých nezávislých
projektů, které
by jinde těžko sháněly finanční zdroje.
V nejbližší době se chystá rekonstrukce Galerie Jaroslava Fragnera, která by uvolnila dvě nadzemní podlaží a umožnila lepší využití
budovy pro výstavní činnost.
Doufáme, že naše výroční zpráva přispěje k lepšímu oslovení potenciálních dárců pro činnosti související s architektonickým děním.

Ivan Vavřík
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POSLÁNÍ A CÍLE NADACE
Posláním Nadace české architektury je podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. Klade si za
cíl zvyšovat obecný zájem veřejnosti o architekturu. Udělenými nadačními příspěvky usiluje o systematickou podporu zejména
výstavní a publikační činnosti jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Soustavně podporuje ediční záměry, jako důležité chápe
prezentaci
české architektury v zahraničí i zprostředkování významných zahraničních architektonických výstav v České republice. Nadace
nepřispívá na vlastní profesní činnost architektů ani na provoz a aktivity škol architektury.
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VZNIK A HISTORIE NADACE
Nadace české architektury (dále NČA) vznikla oddělením od Nadace Český fond umění (NČFU), organizace společné pro výtvarné
umělce a architekty, která tuto nadaci zřídila v souladu se svým statutem. Registrována byla dne 30. 6. 1997 u Obvodního úřadu pro
Prahu 1
pod registračním číslem P1-525/97 jako Nadace Český fond architektury. Dne 4. 12. 1998 došlo v souladu se zákonem č. 227/1997
Sb. o nadacích k přeregistraci nadace u Krajského obchodního soudu v Praze 2, oddíl N, složka č. 58 pod novým jménem Nadace
české architektury (NČA). V roce 1999 se nadace stala členem asociace Fórum dárců, sdružení nadací působících v České
republice. V lednu roku 2001 se nadace zúčastnila výběrového řízení vyhlášeného Úřadem vlády České republiky na rozdělení
Nadačního investičního fondu (dále NIF), v řízení uspěla a zařadila se tak mezi vybrané nadace, jejichž nadační jmění bylo posíleno
finančními prostředky státu.

ZPRÁVA O ČINNOSTI NADACE V ROCE 2005
SPRÁVA OBJEKTŮ V PRAZE A BRNĚ
NČA je vlastníkem dvou nemovitostí v Praze a Brně. Obě nemovitosti jsou historické domy situované v centru města.
Starobrněnská 16/18, Brno
Jedná se o vývojově složitý celek tvořený původně dvěma samostatnými gotickými domy. Roku 1615 byly domy spojeny s Domem
pánů z Kunštátu. V roce 1713 byl na náklady města celý areál přestavěn na obchodní bazar. Byl tak dokončen stavební vývoj
neobvyklé průchozí dispozice se dvěma úzkými hloubkovými křídly, která navazují na Dům pánu z Kunštátu.
Betlémské nám. 5a, Praha
Objekt je pozoruhodný svou historií i úzkým vztahem k Betlémské kapli. Jeho středověký majitel, bohatý měšťan, byl mecenášem
Betlémské kaple a předpokládá se, že v domě pravděpodobně žil Mistr Jan Hus. Později objekt sloužil jako Nazaretská kolej
Univerzity Karlovy. Původně se jednalo o dva samostatné domy, které spojil v hypotetické rekonstrukci gotického stavu architekt
Jaroslav Fragner v letech 1949 –1953.
Oba objekty jsou pronajaty a příjmy z nájmů jsou trvalým finančním zdrojem nadace. Příjmy z nájmů roku 2005 činily u brněnského
domu 2,9 milionu Kč, u pražského domu 1,3 milionu Kč. Oba objekty vyžadují investice. Ve spolupráci s nájemci a dle svých
finančních možností NČA postupně objekty rekonstruuje.
Pražský dům je v lepším technickém stavu. V jeho prostorách sídlí Galerie Jaroslava Fragnera, restaurační zařízení Klub architektů
a knihkupectví Fraktály specializované na architekturu a moderní výtvarné umění.
Současný technický stav brněnského domu není zcela vyhovující, a tak částka, kterou vyžadují každoroční opravy a údržba, je vyšší
než u domu pražského. V prostorách sídlí Galerie architektury, kancelář České komory architektů, jazyková škola BEC, knihkupectví
Knižní klub, prodejna Bella Donna a restaurační zařízení Áčko.
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GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA V PRAZE
A GALERIE ARCHITEKTURY V BRNĚ
Z důvodu souladu s nadačním zákonem jsou obě galerie pronajaty galeristům – Danu Mertovi v Praze a Renatě Vrabelové v Brně.
Výše nájemného je symbolická a činí 1 Kč ročně. Galeristům je umožněno prostory galerií dále pronajímat za podmínek vycházejících
z nájemní smlouvy. Mimo nájemné hradí galeristé poplatky za služby, tj. energii a topení, které činily za rok 2005 pro pražskou galerii
68 357 Kč a 98 351 Kč pro brněnskou galerii.
Do výstavního plánu galerií správní rada nadace nezasahuje a je v plné kompetenci obou galeristů. Galeristé se každoročně
zúčastňují výběrových řízení na rozdělení nadačních příspěvků vypsaných NČA.
V roce 2005 získal Dan Merta částku 580 000 Kč a Renata Vrabelová 235 000 Kč. Bližší informace naleznete v části Grantová politika nadace.
6

PŘEHLED VÝSTAV V GALERII JAROSLAVA FRAGNERA V PRAZE V ROCE 2005
Emil Králíček, Zapomenutý mistr secese a kubismu
prosinec 2004 – únor 2005

FOA’ Breeding Architecture
červen – září 2005

Behind the Curtains, Neuteling Riedijk Architects (NL)
únor – duben 2005

Querkraft Bar
září – říjen 2005

Jan Hird Pokorný, Český architekt v New Yorku/
Czech Architect in New York
duben – červen 2005

ČTK – Hosté vítaní (i nevítaní)
říjen – listopad 2005
Form and Nonform, Fotografie architektury ve střední Evropě
listopad 2005 – leden 2006

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

PŘEHLED VÝSTAV V GALERII ARCHITEKTURY V BRNĚ V ROCE 2005

Josef Polášek 1899–1946
prosinec 2004 – leden 2005

Grand Prix Obce architektů 2005
červenec – srpen 2005

Areál Punkevních jeskyní v Moravském krasu, Výstava
soutěžních prací na řešení vstupního objektu
únor 2005

Kazunari Sakamoto: Domy – poetika každodennosti
září – říjen 2005

Antal Puhl – Detail a celek
březen 2005
Karneval stylů – Architektura brněnské secese
duben – květen 2005

Querkraft Bar
listopad 2005
Arnošt Wiesner 1890–1971
prosinec 2005 – leden 2006

New Work – Figurkativní architektura,
Ateliér Svatopluka Sládečka
červen 2005

Kontakt: Galerie architektury, Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno
Renata Vrabelová, tel./fax: 542212506, e-mail: renata.vrabelova@ga-brno.cz, http://www.ga-brno.cz
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GRANTOVÁ POLITIKA NADACE
Grantová politika NČA je zaměřena na aktivity, které jsou obecně a trvale přínosné pro českou architekturu a architektonickou veřejnost.
Přidělenými finančními prostředky se nadace mimo jiné snaží pomoci novým, dosud neznámým subjektům a podporuje aktivity mimo velká
centra.
Každoročně NČA vypisuje a v odborném tisku inzeruje výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků. Účastnit se mohou jednotlivci,
sdružení i právnické osoby. Podmínky výběrového řízení je možno nalézt na www.nca.info v části Nadační příspěvky / Jak získat nadační
příspěvek.
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.
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Pro rok 2005 vypsala správní rada NČA celkem dvě výběrová řízení. První výběrové řízení, vypsané koncem roku 2004 a financované
z vlastních zdrojů nadace, bylo zaměřeno na výstavní činnost a propagaci architektury. Rozdělena byla částka 1 milion korun. Cílem
druhého výběrového řízení, vypsaného v březnu roku 2005 a financovaného z výnosů podílových listů z NIF, bylo podpořit projekty
zaměřené na publikační a přednáškové aktivity. Mezi projekty byla rozdělena částka 746 tisíc korun. Vedle toho přidělila správní rada
na základě individuální žádosti dva mimořádné nadační příspěvky ve výši celkem 125 tisíc korun. Zcela nový typ nadačního
příspěvku, financovaného z darů nadaci ve výši 70 tisíc korun, byl přidělen na základě přání dárců Pavlu Hladíkovi z Hradce Králové
na úhradu studijních nákladů při studiu Architectural Association School of Architecture v Londýně. Celkem byly rozděleny nadační
příspěvky ve výši
1 941 000 Kč.

SEZNAM PŘIDĚLENÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ROK 2005
A/ Vyhlášené výběrové řízení se zaměřením na výstavní činnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ondřej Kubišta, Praha, Výstava souboru fotografií přírodních divadel
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Křinice – Lidová architektura 1850–1930
Centre for Central European Architecture/CCEA, Praha, Young Blood
Alena Hanzlová, Praha, Querkraft Architekten
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, Praha, Industriální stopy
Pavel Nasadil, Hlučín, Ideální Hlučín
Dan Merta, Praha, Foreign Office Architects – FOA
Dan Merta, Praha, Ateliér 69
Dan Merta, Praha, Jan Hird Pokorný
Renata Vrabelová, Brno, Kazunari Sakamoto: Domy – Poetika každodennosti
Renata Vrabelová, Brno, Querkraft Architekten
Renata Vrabelová, Brno, Alternativa individuálního bydlení
Spolek posluchačů architektury ČVUT v Praze, Praha, Olověný Dušan
Tomáš Pospěch, Praha, Marginální architektura
CELKEM

15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
70 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
150 000,00 Kč
55 000,00 Kč
30 000,00 Kč
150 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
850 000,00 Kč

B/ Vyhlášené výběrové řízení se zaměřením na propagaci architektury
1.
2.
3.
4.
5.

Občanské sdružení Klášter, Bechyně, Místa v prostoru
Adam Gebrian, Zlín, www.archit.cz
Sdružení pro úštěckou synagogu, Úštěk, Propagace úštěcké synagogy
Jan Kratochvíl, Brno, archiweb.cz
ERA group spol. s r. o., Brno, Jakub Kynčl: Bydlení v evropských městech
CELKEM

30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
150 000,00 Kč
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C/ Vyhlášené výběrové řízení z prostředků NIF se zaměřením na publikační činnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10

Jan Svoboda, Praha, Architektura 1945–2003
Eva Krčmářová, Ostrava, Sakrální barokní architektura na Rýmařovsku
Česká astronomická společnost, Praha, Hvězdárny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Dan Merta, Praha, FOA – přednáška
Dan Merta, Praha, Querkraft Architekten – katalog
Roman Koucký, Praha, Kniha 2: Elementární urbanismus
Zlatý řez o.s., Praha, Zlatý řez
Zlatý řez o.s., Praha, Praha – architektura 1990–2005
Spolek Obecní dům Brno, Brno, Arnošt Wiesner 1890–1971
Renata Kricnerová, Praha, Česká inspirace
Spolek posluchačů architektury ČVUT v Praze, Praha, Olověný Dušan
Adam Gebrian, Zlín, Přenáškový cyklus na FA TUL Liberec
Jiří Horský, Praha, Průvodce architekta
Ilona Rozehnalová, Ostrava, Přednášky o architektuře
CELKEM

35 000,00 Kč
60 000,00 Kč
30 000,00 Kč
35 000,00 Kč
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
65 000,00 Kč
80 000,00 Kč
70 000,00 Kč
50 000,00 Kč
45 000,00 Kč
46 000,00 Kč
70 000,00 Kč
20 000,00 Kč
746 000,00 Kč

D/ Mimořádné nadační příspěvky
1.
2.
3.

Dan Merta, Praha, Za oponou – Neutelings Riedijk Architects
Dan Merta, Praha, Form and Nonform
Pavel Hladík, Hradec Králové, studium Architectural Association School of Architecture London
CELKEM
Udělené nadační příspěvky celkem

80 000,00 Kč
45 000,00 Kč
70 000,00 Kč
195 000,00 Kč
1 941 000,00 Kč

E/ Vrácené nadační příspěvky udělené v roce 2004 (viz Výroční zpráva NČA za rok 2004)
1.
2.

Mládež pro interkulturní porozumnění, Brno, Lidová architektura na Moravě
J.H.&ARCHYS s.r.o., Praha, Setkání s rakouskými architekty
CELKEM
Udělené nadační příspěvky celkem

30 000,00 Kč
47 000,00 Kč
77 000,00 Kč
1 864 000,00 Kč

KATEGORIE A – NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2005 SE ZAMĚŘENÍM NA VÝSTAVNÍ ČINNOST
Jedná se již tradičně o nejžádanější oblast aktivit na poli architektury, do které je každoročně rozdělována nejvyšší částka. V roce
2005
se do výběrového řízení přihlásilo celkem 28 projektů, jeden projekt byl přeřazen do kategorie C – přednášková činnost. Grantová
komise vybrala 14 projektů mezi které rozdělila částku 850 000 Kč.
Ondřej Kubišta, Praha – 15 000 Kč – „Výstava souboru fotografií přírodních divadel“
Pořadatel: Ondřej Kubišta
Koncepce výstavy: Ondřej Kubišta
Místo konání: zámek Nové Hrady u Litomyšle, červen – červenec 2005
Výstava seznámila veřejnost s historií a současností přírodních divadel na území České republiky. Jde o sérii dokumentačních
fotografií, která vznikla jako součást diplomové práce Ondřeje Kubišty na pražské DAMU.
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Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Broumov – 20 000 Kč – „Křinice – Lidová architektura 1850–1930“
Pořadatel: Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Obec Křinice
Koncepce výstavy: Jana Jeřábková
Místo konání: broumovský statek Křinice, červenec 2005
Výstava vznikla na základě nálezu historických plánů lidové architektury Broumovska na půdě Obecního úřadu v Křinicích. Byla
vytvořena studenty architektury a představuje jejich pohled na dochovanou lidovou architekturu. Prostřednictvím nalezené
dokumentace objevuje funkčnost jednotlivých typů staveb. Vypovídá o životě našich předků, pomáhá pochopit fungování
venkovského domu a jeho vývoj v průběhu století. Výstava proběhla u příležitosti oslav 750 let obce Křinice.

Centre for Central European Architecture/CCEA, Praha – 40 000 Kč – „Young Blood“
Pořadatel: Centre for Central European Architecture
Koncepce výstavy: Yvette Vašourková, Igor Kovačevič
Místo konání: CCEA Praha, cyklus výstav během roku 2005
Cyklus výstav „Young Blood“ má za úkol mapovat mladou architektonickou generaci ze zemí střední Evropy. Představuje projekty
vybraných architektonických studií. Výstavy jsou připravovány ve spolupráci s odborníky z daných zemí. V roce 2004 již proběhla
úvodní výstava „I’m a Young ‚Czeck‘ Architect“, v roce 2005 byly realizovány výstavy „I’m a Young ‚Slowak‘ Architekt“, „I’m a Young
‚Slovenien‘ Architekt“ a v roce 2006 je plánována výstava „I’m a Young ‚Polisch‘ Architekt“. Jedním z cílů projektu Young Blood je
vedle představení jednotlivých architektonických ateliérů také otevření otázky postavení mladého architekta v současné společnosti.
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Alena Hanzlová, Praha – 70 000 Kč – „Querkraft Architekten“
Pořadatel: Alena Hanzlová, Galerie Jaroslava Fragnera
Koncepce výstavy: Alena Hanzlová
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, září – říjen 2005
Výstava představila formou interaktivní instalace – „Querkraft baru“ – tvorbu vídeňského architektonického ateliéru. Nekonvenční
architektura trojice architektů Jakoba Dunkla, Gerharda Erhartta a Petera Sappa byla úspěšná v řadě architektonických soutěží
a ateliér byl oceněn v roce 2004 britskou cenou Young Architect of the Year. Architekti vystavovali v různých zemích včetně USA
a Japonska, tato výstava však byla jejich první samostatnou výstavou. Součástí výstavy byla přednáška.
Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, Praha – 50 000 Kč – „Industriální stopy“
Pořadatel: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT Praha
Koncepce výstavy: Alena Hanzlová, Benjamin Fragner
Místo konání: Karlínská studia, září – říjen 2005
Výstava proběhla v rámci 3. mezinárodního bienále Industriální stopy. Stěžejní částí bienále byla odborná konference, na které se
účastnici seznámili se zkušenostmi s konverzemi industriálních objektů v zahraničí a možnostmi jejich využití. Výstava reflektovala
realizace konverzí industriálních objektů za posledních pět let u nás.

Pavel Nasadil, Hlučín – 10 000 Kč – „Ideální Hlučín“
Pořadatel: Muzeum Hlučín
Koncepce výstavy: Pavel Nasadil
Místo konání: Muzeum Hlučín, březen – duben 2006
Prezentace diplomního projektu Pavla Nasadila, řešícího pomocí ideálního plánu urbanistické problémy sídelního celku. Úloha je
řešena konkrétně na území města Hlučín.
Dan Merta, Praha – 100 000 Kč – „Foreign Office Architects – FOA“
Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera, Britská rada
Koncepce výstavy: Dan Merta
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, červen – září 2005
Výstava představila tvorbu britského studia FOA – architektů Farshid Moussavi a Alejandra Zaera Pola. FOA patří v současnosti
k vyhledávaným architektonickým kancelářím. Světové renomé získala projektem terminálu v japonské Jokohamě. Koncepty FOA
vycházejí z principů organické architektury – budují umělou krajinu, která velmi často přechází do krajiny volné. Součástí výstavy byla
přednáška.
Dan Merta, Praha – 100 000 Kč – „Ateliér 69“
Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera, A69 – architekti
Koncepce výstavy: A69 – architekti
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, leden – únor 2006
Výstava představila průřez z celé tvorby mladého architektonického ateliéru, který má za sebou za poměrně krátkou dobu existence
již řadu realizací. Mezi nejznámější patří novostavba bytových domů Vila Park Strahov v Praze. K výstavě byl vydán katalog.
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Dan Merta, Praha – 150 000 Kč – „Jan Hird Pokorný“
Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera
Koncepce výstavy: Dan Merta
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, duben – květen 2005
Čechoameričan prof. Jan Hird Pokorný působí desítky let v New Yorku jako respektovaný architekt a památkář. V jedenadevadesáti
letech přijel do Prahy otevřít svoji výstavu a převzít čestný doktorát ČVUT, který mu byl udělen společně s Grand Prix Obce architektů
za celoživotní dílo. Výstava a společně vydaný katalog představily celoživotní dílo tohoto architekta.
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Renata Vrabelová, Brno – 55 000 Kč – „Kazunari Sakamoto: Domy – Poetika každodennosti“
Původně byl nadační příspěvek určen na realizaci výstavy britského architektonického ateliéru FOA. Z prostorových důvodů nebylo
možné výstavu v brněnské galerii realizovat a nadační příspěvek byl přesunut na výstavu novou.
Pořadatel: Galerie architektury Brno, Japonské velvyslanectví v Praze, The Japan Foundation
Koncepce výstavy: The Japan Foundation
Místo konání: Galerie architektury Brno, září 2005
Kazunari Sakamoto patří mezi nejvýznamnější současné japonské architektury zabývající se bydlením. Na výstavě byly představeny
jeho projekty pro individuální a kolektivní bydlení od roku 1969 do současnosti. Instalace formou velkoformátových plakátů, doplněná
precizně vypracovanými modely a složkami s detailními plány všech staveb, byla velmi zajímavá.
Renata Vrabelová, Brno – 30 000 Kč – „Querkraft Architekten“
Repríza pražské výstavy proběhla v Galerii architektury v listopadu 2005
Renata Vrabelová, Brno – 150 000 Kč – „Alternativa individuálního bydlení“
Pořadatel: Galerie architektury Brno
Koncepce výstavy: Renata Vrabelová
Místo konání: Galerie architektury Brno, listopad – prosinec 2006
Projekt navazující na výstavu „Český dřevěný dům 1996–2003“, která proběhla v brněnské galerii v roce 2003, by měl představit
ojedinělé stavby přinášející nové myšlenky a přístupy k otázce bydlení. Jedná se o autorskou výstavu, která bude realizována až
koncem roku 2006.

Spolek posluchačů architektury ČVUT v Praze, Praha – 30 000 Kč – „Olověný Dušan“
Pořadatel: Spolek posluchačů architektury ČVUT v Praze
Koncepce výstavy: Spolek posluchačů architektury ČVUT v Praze
Místo konání: Museum Kampa, březen 2005
Prestižní soutěž o nejlepší studentský projekt, vyhlašovaná každoročně Spolkem posluchačů architektury spojená s výstavou deseti
nominovaných projektů. K výstavě byl vydán katalog. Cílem soutěže je získat nezávislý názor na kvalitu výuky architektury na FA
ČVUT v Praze.
Tomáš Pospěch, Praha – 30 000 Kč – „Marginální architektura“
Pořadatel: Městské muzeum a galerie v Hranicích
Koncepce výstavy: Tomáš Pospěch, Lucia Lendelová
Místo konání: Galerie Synagoga Hranice, září – říjen 2005, IV. mezinárodní fotografický festival Lodž, květen 2005
Výstava přibližuje projekty sedmi současných mladých umělců z České republiky a Polska, kteří se prostřednictvím fotografie zabývají
„přehlíženou“ a „okrajovou“ architekturou – architekturou bez architektů.
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2005 SE ZAMĚŘENÍM NA PROPAGACI ARCHITEKTURY
Motto výběrového řízení:
„Protože velká část nově vznikajících domů, areálů a částí měst se odehrává mimo kategorii výstavby, kterou lze nazývat
architekturou, a protože změna tohoto stavu nemůže vzejít bez chápání architektury širší veřejností, obracíme se na ty, kdo tomuto
chápání mohou pomoci – na architekty, fotografy, filmaře, publicisty, kteří mohou ve veřejnosti vyvolat zájem o architekturu, její
chápání v souvislostech, a v důsledku toho i ovlivnit další stavební produkci.“
Cílem výběrového řízení je oslovení široké veřejnosti prezentací architektury jako významné složky tvorby životního prostředí.
Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 17 projektů, dva projekty byly přeřazeny do kategorie C – publikační činnost. Grantová
komise vybrala 5 projektů, mezi které rozdělila celkem 150 000 Kč.
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Občanské sdružení Klášter, Bechyně – 30 000 Kč – „Místa v prostoru“
Pořadatel: Občanské sdružení Klášter, Bechyně
Typ projektu: sympozium
Místo konání: Bechyně, říjen 2005
Součástí třídenního sympozia „Místa v prostoru“, uskutečněného v rámci festivalu „Včas“, byla výstava, série přednášek a workshop.
Cílem bylo hledání prostorových možností a architektonického řešení Centra Klášter Bechyně. Tématem byla přehlídka studentských
návrhů na architektonické řešení proměny komplexu bývalého kláštera v moderní víceúčelový areál pro tvorbu, vzdělávání
a setkávání.
Adam Gebrian, Zlín – 30 000 Kč – „www.archit.cz“
Řešitel: Adam Gebrian
Typ projektu: elektronická verze architektonického magazínu
Společný projekt absolventů FA TUL Liberec koncipovaný jako prostor pro publikování článků, fotografií, názorů a přednášek
o architektuře. Je určený všem aktivním zájemcům o architekturu, kteří mohou svými příspěvky obohatit názorové spektrum architu.

Sdružení pro úšteckou synagogu, Úštěk – 10 000 Kč – „Propagace úštěcké synagogy“
Řešitel: Sdružení pro úšteckou synagogu Úštěk
Typ projektu: propagace synagogy
Z finančního příspěvku byla uhrazena výroba dvou informačních tabulí umístěných na parkovišti u Malé pevnosti v Terezíně a u hlavní
silnice v Úštěku. Podle doložených informací došlo v roce 2005 díky uvedené reklamě ke zdvojnásobení počtu návštěvníků synagogy.
Jan Kratochvíl, Brno – 30 000 Kč – „archiweb.cz – internetové centrum architektury“
Řešitel: Jan Kratochvíl
Typ projektu: elektronická verze architektonického magazínu
Internetový projekt „archiweb.cz“ soustřeďuje informace o stavbách, architektech, místech a aktuálním dění v oblasti architektury.
Hlavní důraz klade na české architektonické prostředí. Přináší také informace o významných událostech v zahraničí. V roce 2005 byl
archiweb doplněn o anglické a německé rozhraní.
ERA group spol. s r. o., Brno – 50 000 Kč – „Jakub Kynčl: Bydlení v evropských městech“
Publikace prezentuje přehled současných významných evropských staveb v oblasti bydlení, které mají vliv na další vývoj v tomto
oboru. Cílem knihy je pokusit se zmapovat současné nové tendence navrhování budov v souvislosti s novými potřebami a změnami
životního stylu jejich obyvatel.
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY Z NIF NA ROK 2005 SE ZAMĚŘENÍM NA PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V březnu roku 2005 vyhlásila správní rada NČA výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků z finančních prostředků z NIF se
zaměřením na publikační a přednáškovou činnost.
Finančním zdrojem pro toto výběrové řízení jsou výnosy z částky 24 782 000 Kč, které NČA postupně získala na základě výběrového
řízení vyhlášeného Úřadem vlády České republiky v lednu roku 2001. Využití těchto prostředků je vázáno smlouvou uzavřenou mezi
FMN a NČA. Finanční prostředky jsou vloženy formou podílových listů do nadačního jmění a nadace pravidelně rozděluje výnosy
z těchto podílových listů. Za předchozí rok 2004 výnosy činily 822 824 Kč, po odečtení nákladů souvisejících s nákupem a registrací
listů jde o částku 746 000 Kč. Z přihlášených 26 projektů bylo vybráno 14 projektů, mezi které byla výše uvedená částka rozdělena.
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Jan Svoboda, Praha – 35 000 Kč – „Architektura 1945 – 2003“
Řešitel: Jan Svoboda
Typ projektu: publikace
Publikace se zabývá poválečnou architekturou Prahy počínaje dvouletkovými etapami, dále epochou socialistického historismu,
„bruselskou architekturou“ s návratem k funkcionalistickým tradicím, normalizační architekturou, postmoderními tendencemi
a nejnovějším trendům
po roce 1990. Vzhledem k obsáhlosti zpracovaného tématu byl posunut termín vydání knihy do konce roku 2006. Autor pravidelně
informuje o průběhu přípravných prací.
Eva Krčmářová, Ostrava – 60 000 Kč – „Sakrální barokní architektura na Rýmařovsku“
Řešitel: Eva Krčmářová
Typ projektu: publikace
Cílem projektu je podrobná kresebná dokumentace sakrální architektury v krajinném rámci doplněná fotografiemi a odborným
komentářem. Publikace by měla podpořit zájem o Rýmařovsko a přispět k rozvoji turistického ruchu tohoto dosud opomíjeného
regionu. Z finančních důvodů došlo k posunu termínu vydání publikace. Kniha má vyjít do konce května 2006.

Česká astronomická společnost, Praha – 30 000 Kč – „Hvězdárny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“
Řešitel: Štěpán Kovář
Typ projektu: publikace
V historii české astronomie a architektury nevznikl ucelený přehled hvězdáren, přestože jich bylo postaveno kolem 160. Smyslem
publikace je provést soupis hvězdáren, pořídit fotografickou dokumentaci a zaznamenat historii jejich vzniku. Publikace bude vydána
u příležitosti 26. valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie, které se bude konat v Praze v srpnu 2006.
Dan Merta, Praha – 35 000 Kč – „FOA – přednáška“
Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera
Typ projektu: přednáška
Místo konání: kino Světozor Praha, říjen 2005
Doprovodným programem k výstavě britského architektonického studia FOA byla přednáška.
Dan Merta, Praha – 70 000 Kč – „Querkraft Architekten – katalog“
Řešitel: Dan Merta
Typ projektu: publikace
K výstavě „Querkraft Architekten“, která proběhla v Galerie Jaroslava Fragnera a v Galerii architektury, byl vydán katalog.
Roman Koucký, Praha – 70 000 Kč – „Kniha 2: Elementární urbanismus“
Řešitel: Roman Koucký
Typ projektu: publikace
Autor na základě několikaletého výzkumu územní dokumentace rozvoje cca 25 měst různé velikosti připravil materiál, který nabízí
možnost úspěšné spolupráce urbanistů, architektů a inženýrů. Vzhledem k rozsáhlosti připravované publikace byl termín jejího vydání
přesunut
na polovinu roku 2006.
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Zlatý řez, o.s., Praha – 65 000 Kč – „Zlatý řez“
Řešitel: Jana Tichá
Typ projektu: časopis
NČA již tradičně podporuje vydávání časopisu Zlatý řez. Časopis existuje již od roku 1992, jednotlivá čísla jsou připravovaná jako
tématické celky. V roce 2005 bylo vydáno číslo Zlatý řez 27 Pavilony / Pavilions, které představuje drobné a dočasné stavby
s příklady české i mezinárodní tvorby.
Zlatý řez, o.s., Praha – 80 000 Kč – „Praha – architektura 1990–2005“
Řešitel: Jana Tichá
Typ projektu: publikace
Publikace formou průvodce představí nejvýznamnější stavby realizované na území hlavního města Prahy a v jeho nejbližším okolí za
uplynulých patnáct let. Publikaci se nepodařilo vydat v roce 2005, správní rada NČA odsouhlasila přesun její realizace do konce roku
2006.
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Spolek Obecní dům Brno, Brno – 70 000 Kč – „Arnošt Wiesner 1890–1971“
Řešitel: Ivan Wahla
Typ projektu: publikace
Spolek Obecní dům Brno prostřednictvím výstav a publikací systematicky seznamuje širokou veřejnost s meziválečnou moderní
architekturou Moravy. Od roku 1998 vydává ediční řadu zaměřenou na dosud opomíjené architekty brněnské avantgardy. Pro rok
2005 byl vybrán
Arnošt Wiesner.
Renata Kricnerova, Praha – 50 000 Kč – „Česká inspirace“
Řešitel: Renata Kricnerová ve spolupráci s Janou Tichou
Typ projektu: publikace
Anglicko-česká publikace mapuje nejzásadnější mezníky v české architektuře a designu. Soubor vybraných příkladů dokumentuje
širokou škálu české vynalézavosti. Kniha vznikla ve spolupráci s Janem Kaplickým a Ivanem Margoliem.

Spolek posluchačů architektury ČVUT v Praze, Praha – 45 000 Kč – „Olověný Dušan“
Řešitel: Spolek posluchačů architektury ČVUT v Praze
Typ projektu: katalog
Katalog k soutěži a výstavě Olověný Dušan.
Adam Gebrian, Zlín – 46 000 Kč – „Přednáškový cyklus na FA TUL Liberec“
Na jaře roku 2005 proběhl na liberecké fakultě architektury přednáškový cyklus přístupný veřejnosti, který představil Aleše Buriana,
Ladislava Lábuse, Josefa Pleskota, Vlado Miluniče, Rostislava Šváchu a Romana Kouckého. Řešitel byl v té době mimo území ČR
a nezajistil nahrávky přednášek na videokameru. DVD nemohlo být vydáno a nadační příspěvek byl v plné výši vrácen.
Jiří Horský, Praha – 70 000 Kč – „Průvodce architekta“
Řešitel: Jiří Horský
Typ projektu: publikace
Publikace představí stavby realizované za posledních 15 let. Základní platformou pro výběr cca 250 domů jsou realizace již
prezentované v časopise Architekt. Řešitel projektu požádal o přesun realizace do konce roku 2006, žádosti bylo vyhověno.
Ilona Rozehnalová, Ostrava – 20 000 Kč – „Přednášky o architektuře“
Řešitel: Ilona Rozehnalová
Typ projektu: přednáškový cyklus
Místo konání: Centrum Fiducia Ostrava
Ostravské přednášky o architektuře jsou určeny široké veřejnosti. Věnují se v prvé řadě ostravské architektuře a aktuálnímu dění v
tomto regionu. V roce 2005 se cyklu zúčastnil Karel Doležal s přednáškou na téma holandská současná architektura a Osamu
Okamura seznámil ostravskou veřejnost se současnou japonskou architekturou.
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MIMOŘÁDNÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Mimořádné nadační příspěvky jsou přidělovány na základě individuálních žádostí s přihlédnutím k naléhavosti finanční podpory
projektů vznikajících až po termínu výběrového řízení.
Dan Merta, Praha – 80 000 Kč – „Za oponou – Neutelings Riedijk Architects (NL)“
Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera, Nizozemský institut architektury
Koncepce výstavy: Aaron Betsky, Dan Merta
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, únor – březen 2005
Výstava představila práci nizozemského atelieru Willema Jana Neutelingse a Michiela Riedijka. Jejich architektura je výjimečná,
budovy jsou monolitické objekty s pozoruhodnými siluetami, fasády se často chovají jako tapeta, do které jsou budovy zabaleny.
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Dan Merta, Praha – 45 000 Kč – „Form and Nonform“
Pořadatel: Galerie Jaroslava Fragnera, Středoevropská kulturní platforma, Odbor kulturních a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních věcí ČR
Koncepce výstavy: Jana Tichá
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, listopad 2005 – leden 2006
Výstava fotografií současné architektury zemí střední Evropy. Předmětem výstavy byla nejen architektura samotná ale též její bezprostřední
okolí.
Pavel Hladík, Hradec Králové – 70 000 Kč – „Architectural Association School of Architecture London“
Jde o zcela mimořádný nadační příspěvek, který je celý financovaný z darů nadace. NČA získala dar ve výši 50 000 Kč od dárce
Hradecké lesní a dřevařské společnosti a.s., Hradec Králové a dar ve výši 20 000 Kč od dárce Ladislava Tučka – Reprografické
středisko, Hradec Králové. Na základě přání dárců byly finanční prostředky přiděleny jako nadační příspěvky Pavlu Hladíkovi na
úhradu studijních nákladů při studiu Architectural Association School of Architecture v Londýně.

VĚCNÉ DARY
Mimo výše uvedené nadační příspěvky poskytla NČA věcný dar architektonickému ateliéru Petr Franta Architekti & Asoc., s.r.o.,
Praha, a to 70 kusů katalogů „Na hraně/On the Edge“ vydaných Galerií Jaroslava Fragnera v roce 2000 u příležitosti výstavy
architekta Petra Franty.

NIF
Úřad vlády České republiky vyhlásil v lednu 2001 výběrové řízení na rozdělení Nadačního investičního fondu (dále NIF) založeného
v roce 1993 Fondem národního majetku ČR. Dne 12. 12. 2001 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 1946
výsledky výběrového řízení, a tímto rozdělila mezi 64 nadací částku celkem 849,3 milionu Kč s cílem jednorázově posílit neziskový sektor.
NČA ve výběrovém řízení uspěla a dostala tak možnost navýšit nadační jmění o přidělené finanční prostředky. Správa a využití těchto
prostředků je vázána smlouvou uzavřenou mezi Fondem národního majetku ČR a NČA. Pravidelné roční výnosy je NČA povinna
rozdělovat formou nadačních příspěvků v otevřeném výběrovém řízení samostatně a nezávisle na vlastních programech. V dubnu
roku 2002 získala NČA částku 15 599 000 Kč, kterou uložila do podílových listů Balancovaného fondu nadací ŽB – Trust (10 413 579 ks)
a Podílového fondu ČSOB nadační (5 200 000 ks) a o kterou navýšila své nadační jmění. V březnu roku 2003 na základě dalšího
odprodeje akcií z NIF získala NČA částku ve výši 5 234 000 Kč. Za výše uvedenou částku bylo nakoupeno celkem 5 173 981 ks
podílových listů Balancovaného fondu nadací ŽB – Trust a byla podána žádost o navýšení nadačního jmění tak, jak je požadováno ve
smlouvě s Fondem národního majetku, na Městský soud v Praze. Usnesením Městského soudu F 40812/2003 ze dne 2. 5. 2003 však
byla žádost o navýšení zamítnuta. Bylo podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, které bylo dne 21. 6. 2004 zamítnuto.
Dne 14. 9. 2004 podala NČA dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR, na jehož rozhodnutí se čeká.
V březnu roku 2004 získala NČA další částku ve výši 3 949 000 Kč, za kterou pořídila podílové listy fondu Živnobanka nadační ŽB – Trust,
investiční společnosti a.s. a podala žádost o navýšení nadačního jmění k Městskému soudu v Praze. Vzhledem k zamítnutí odvolání
k Vrchnímu soudu ze dne 14. 9. 2004 (viz. předchozí odstavec) rozhodla správní rada nadace o stažení této žádosti o navýšení, podílové
listy prodala a finanční prostředky uložila na termínovaný vklad vedený u ČSOB, a.s., č. ú. 193341249/0300. Zápis navýšení byl proveden
18. 11. 2004.
V prosinci roku 2004 získala NČA další část z NIF ve výši 9 183 000 Kč, kterou do vyřízení dovolání k Nejvyššímu soudu ČR uložila na
výše uvedený termínovaný vklad. Registrace navýšení byla provedena k 6. 1. 2005.
Přehled uložení finančních prostředků z NIF:
1. Podílové listy Balancovaného fondu nadací, Investiční společnost PIONEER Investments ŽB – Asset Management, a.s.
se sídlem Danubia House, Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 25684558, v počtu 15 587 560 ks v celkové nominální hodnotě
15 633 000 Kč, z toho 5 173 981 ks není dosud zapsáno v nadačním jmění.
2. Podílové listy Podílového fondu ČSOB nadační, OB Invest, investiční společnost, a.s., se sídlem Milíčova 470/6, Praha 3, IČ:
25677888, v počtu 5 200 000 ks v celkové nominální hodnotě 5 200 000 Kč.
3. Termínovaný vklad, č. ú. 193341249/0300, vedený u ČSOB, a.s., v Praze ve výši 13 132 000 Kč.
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V březnu roku 2005 vyhlásila správní rada NČA výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků z finančních prostředků z NIF
(z výnosů za rok 2004) se zaměřením na publikační a přednáškovou činnost. Rozdělena byly částka 746 000 Kč. Bližší informace
o finančních zdrojích pro toto výběrové řízení jsou uvedeny ve Výroční zprávě NČA za rok 2004 v kapitole NIF. Výsledky výběrového
řízení včetně krátké charakteristiky vybraných projektů jsou uvedeny v kapitole Zpráva o činnosti NČA, str. 18.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005
Náklady
Náklady spojené se správou nadačního jmění z NIF a s organizací výběrového řízení činily celkem 53 397,36 Kč.
Jednalo se o tyto položky: – daň z výnosů z nezapsaného nadačního jmění
a/ dividenda Balancovaného fondu nadací 143 836,67 Kč
37 397,36
– inzerce výběrového řízení
16 000,00
CELKEM
53 397,36
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Výnosy
Výnosy za rok 2005 činily celkem 1 017 525,60 Kč. Podíl jednotlivých finanční produktů na výnosech je následující:
– úroky ze spořicího účtu
1 745,42
– úroky z běžného účtu
290,88
– úroky z termínovaného účtu
323 825,48
– dividenda podílových listů Balancovaného fondu nadací
433 334,17
– dividenda podílových listů ČSOB nadační
258 329,65
CELKEM
1 017 525,60

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
NČA spolupracuje s profesními a zájmovými organizacemi a architektonickými spolky. NČA je v kontaktu s odbornými časopisy jako
například Architekt, Zlatý řez, Stavba, ERA, a s provozovateli webových stránek zaměřených na architekturu (archiweb.cz, eARCHITEKT). Na stránkách těchto médií se objevují informace o aktivitách obou architektonických galerií a dění v nadaci.

STRUKTURA NADACE
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Struktura NČA je zakotvena ve Statutu nadace, tvoří ji správní rada, dozorčí rada a kancelář nadace. Správní rada nadace je 6členná,
dozorčí rada 3členná. Kandidáty do správní i dozorčí rady navrhují Česká komora architektů, Obec architektů a další architektonické
spolky. Funkční období členů je tříleté, každý rok končí mandát 2 členů správní rady a 1 člena dozorčí rady. Členové správní
a obdobně dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.

SLOŽENÍ ORGÁNŮ NČA V ROCE 2005
Předseda správní rady:
Místopředseda správní rady:
Ostatní členové správní rady:

Předseda dozorčí rady:

Ivan Vavřík
Martin Peterka
Tomáš Bezpalec
Michal Kuzemenský
Tomáš Zlámal
Radek Kolařík
Neda Cajthamlová

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

Jan Aulík
Jaroslav Wertig
Marie Krátká
Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1
Masarykovo nábřeží 250 – budova Mánes, 110 00 Praha 1, tel.: 224 932 929
e-mail: nca@nca.info, http: www.nca.info

Nadační příspěvky rozděluje grantová komise složená ze zástupců správní a dozorčí rady nadace a z přizvaných nezávislých
odborníků.
Přizvaní odborníci:
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Jan Vrana
Monika Mitášová
Petr Malinský
Jaroslav Zima
Martin Roubík

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.

FINANČNÍ ZPRÁVA NADACE
MAJETEK NČA
NADAČNÍ MAJETEK NČA K 31. 12. 2005 TVOŘÍ:
a/ nemovité věci:
– dům č. p. 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 a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Miroslava Stibůrka ze dne 24. 5. 1998, č.
znal. posudku 27/1/98,
– dům č. p. 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 a oceněny ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Miroslava Stibůrka ze dne
24. 5. 1998, č. znal. posudku 27/2/98, celkem částkou 19 985 970 Kč
– dům č. p. 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.
b/ nepeněžitý majetek náležící do nadačního jmění:
– 15 587 560 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací, Investiční společnost PIONEER Investments ŽB – Asset Management, a.s.,
se sídlem Danubia House, Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 25684558, v celkové nominální hodnotě 15 633 000 Kč,
z toho 5 173 981 ks není dosud zapsáno v nadačním jmění,
– 5 200 000 ks podílových listů Podílového fondu ČSOB nadační, OB Invest, Investiční společnost, a.s., se sídlem 130 00 Praha 3,
Milíčova 470/6, IČ: 25677888 v celkové nominální hodnotě 5 200 000 Kč.
c/ peněžitý majetek náležící do nadačního jmění:
– 13 132 000 Kč uložených na účtu č. 193341249/0300, vedeného u ČSOB, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 854/14
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OSTATNÍ MAJETEK NČA TVOŘÍ K 31. 12. 2005:
– 5 422 483 ks podílových listů Růstového fondu nadací, Investiční společnost PIONEER Investments ŽB – Asset Management, a.s.
se sídlem Danubia House, Karolínská 650/1, 186 00 Praha 8, v celkové nominální hodnotě 4 500 000 Kč.
– 385 ks podílových listů Activest Strategie, Investiční společnost Activest Investmentgesellschaft se sídlem Apianstrasse 16-20,
857 74 Unterföhring, Mnichov
– finanční prostředky ve výši cca 2 300 000 Kč uložené na bankovních účtech.

ZÁVAZKY
NČA nemá žádné závazky.
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INVESTICE DO MAJETKU NČA
Správní rada NČA rozhodla na jaře roku 2004 o dalším zhodnocení výstavních prostor Galerie Jaroslava Fragnera. Vychází z možnosti
zbudovat v půdních prostorách objektu kancelář galeristy a nadace, skladové prostory galerie přesunout do přízemí, a vytvořit tak
nový volný výstavní prostor v celém 1. patře objektu. Pro tyto účely vypracoval architekt Jíra projekt pro stavební povolení. V roce
2005 proběhla první etapa rekonstrukce půdních prostor. Byly přesunuty plynové kotle na půdu objektu do nově zbudované kotelny
a v 1. patře se uvolnily prostory, které galerie používá dočasně jako sklad. V roce 2007 je plánována 2. etapa rekonstrukce. Náklady
na realizovanou 1. etapu rekonstrukce činily 926 409 Kč.
Brněnský dům si vyžádal během roku několik oprav, z toho nejnákladnější byla oprava nefunkční vzduchotechniky v hodnotě 87 643 Kč,
dále oprava schodiště za 26 588 Kč, doplnění vybavení požární technikou za 24 288 Kč a průběžné čištění kanalizace za 12 895 Kč.
Ostatní drobné opravy a údržba činily 12 290 Kč. Celkové náklady na opravy a údržbu pro obě nemovitosti a kancelář nadace činily
175 298 Kč.

EKONOMICKÉ UKAZATELE ROKU 2005
PŘÍJMY V ROCE 2005
Pravidelné příjmy nadace se podstatně nezměnily, tržby z pronájmu nemovitostí a služeb s pronájmem spojených zůstávají zhruba
stejné. Mírně poklesly tržby za prodej katalogů, které signalizují, že je již trh s těmito katalogy nasycen. Podstatně se však zvýšily
úroky z uloženého finančního majetku, které oproti loňskému roku, kdy činily 819 739 Kč, vzrostly na 1 264 183 Kč. Díky tomu byl
úspěšně splněn a překročen plánovaný rozpočet na rok 2005.
Členění příjmů dle druhu
Kč
1 Tržby z pronájmů
4 287 661
2 Tržby z prodeje služeb
851 888
3 Tržby z prodeje zboží
25 616,
4 Úroky
347 072
5 Jiné ostatní výnosy
43 940
6 Výnosy z krátkodobého finančního majetku (cenné papíry NIF) 917 111
7 Přijaté dary
73 286
CELKEM
6 546 574

%
65,5
13,0
0,4
5,3
0,7
14,0
1,1
100,0

7
6
5
4
3
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2

1

NÁKLADY V ROCE 2005
Aktivity roku 2005 si nevyžádaly neplánované mimořádné náklady a hospodaření proběhlo v souladu se schváleným rozpočtem.
Oproti roku 2004 došlo ke snížení nákladů u položek opravy a údržba, cestovné a reprezentace, mzdové náklady, sociální pojištění
a ostatní sociální náklady a ostatní služby. K navýšení naopak došlo u položek spotřeba materiálu díky nákupu nábytku do kanceláře
nadace, u položky spotřeba energií díky jejich zdražení a u položky náklady na prodané katalogy. Tento nárůst souvisí s darem
70 katalogů „Na hraně/On the Edge“ architektonickému ateliéru Petr Franta Architekti & Asoc., s.r.o. Díky realizované 1. etapě
rekonstrukce pražské nemovitosti se navýšily odpisy. Jako nová nákladová položka se přechodně objevuje odpis nedobytných
pohledávek. Jedná se o Kateřinou Trantinovou neuhrazené nájemné za pronájem prostor vinárny U rytíře v Brně. A v neposlední řadě
se zvýšila celková částka na poskytnuté nadační příspěvky. Přesnější členění nákladů je patrné z dále uvedených grafů.
Základní členění nákladů
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1 Spotřeba materiálu
2 Spotřeba energie, vody, tepla (Brno, Praha)
3 Prodané katalogy
4 Opravy a údržba
5 Cestovné + reprezentace
6 Ostatní služby
7 Mzdové náklady
8 Sociální pojištění, ostatní sociální náklady
9 Daně a poplatky
10 Odpisy
11 Odpis nedobytných pohledávek
12 Kurzové ztráty
13 Jiné ostatní náklady
14 Poskytnuté příspěvky
CELKEM

Kč
391
448
637
298
941
632
787
842
534
000
290
558
27 249,
1 864 000
5 114 607
15
918
15
175
30
495
641
173
21
498
236

%
0,3
18,0
0,3
3,4
0,6
9,6
12,4
3,4
0,4
9,6
4,6
0,5
0,5
36,4
100,0

1
2
3
4
5

14

6
13
12

11

7
10

98

Členění nákladů dle činnosti nadace
1 Náklady na provoz
2 Vyplacené nadační příspěvky
3 Odpisy
CELKEM

2 752
1 864
498
5 114

Kč
607
000
000
607

%
53,8
36,5
9,7
100,0

3

2

1

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ
Závěrem je možno konstatovat, že hospodaření NČA v roce 2005 proběhlo úspěšně. Bylo ukončeno ziskem ve výši 1 432 000 Kč,
který po zdanění činí 1 415 000 Kč.
Správní rada NČA vidí velký problém v dosud nevyřízeném odvolání k Nejvyššímu soudu ČR – blíže viz kapitola NIF, str. 23. NČA tak
nemá stále zaregistrováno nadační jmění ve výši 5 234 000 Kč. Ze stávající právní situace vyplývá, že část finančních prostředků
získaných z NIF
musí být uložena na termínovaném vkladu, což je obecně nevýhodné. Dále pak výnosy z nezaregistrované částky musí být jako
výnosy z ostatního nadačního jmění zdaněny. Nadace tak přichází o poměrně vysokou částku, která by mohla být použita na podporu
projektů v oblasti, pro kterou byla NČA založena.
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VÝROK AUDITORA
I. PŘÍJEMCE ZPRÁVY
Zpráva auditora je zpracována na základě požadavku Nadace české architektury (dále jen Nadace), který vyplývá z povinnosti
stanovené zákonem číslo 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o ověření účetní
závěrky je určena
pro správní a dozorčí radu Nadace české arcitektury se sídlem Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1.

II. ÚVOD
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1. Obchodní jméno společnosti: Nadace české architektury, Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1
2. IČO: 67984312, DIČ: CZ67984312
3. Ověřené období: Ověření účetní závěrky bylo provedeno k 31. 12. 2005 za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
4. Prohlášení o odpovědnosti vedení účetní jednotky a úloze auditora: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace české
architektury, Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1, k 31. 12. 2005. Za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán Nadace
a tím je správní rada nadace. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

III. ROZSAH AUDITU
Audit účetní závěrky jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal
přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Auditem bylo ověřeno, že nadační jmění je
spravováno s péčí řádného hospodáře, prostředky nadace jsou používány k účelu, ke kterému byla nadace založena. Odděleně jsou
vedeny náklady a výnosy za hlavní činnost a za správu nadace. V souladu s uzavřenými smlouvami je pečováno o prostředky
kategorie NIF. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní
závěrce a posouzení účetních postupů a významných odhadů provedených Nadací a rovněž posouzení celkové prezentace účetní
závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.

IV. VÝROK AUDITORA
33

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů
krytí stálých a oběžných aktiv a finanční situace Nadace české architektury, Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1 k 31. 12. 2005
a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy:

1. 6. 2006

Jméno a sídlo auditora:

Podpis auditora:

ACON audit, s.r.o. – osvědčení KA ČR č. 269
Ing. Olga Matějková – osvědčení KA ČR č. 480
tř. Budovatelů 2830, 434 01 Most

Přílohy zprávy: Rozvaha k 31. 12. 2005, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2005, Příloha k účetní závěrce

ROZVAHA K 31. 12. 2005
V TISÍCICH KČ
stav
stav
k prvnímu k poslednímu
dni účetního dni účetního
období
období

34

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
31 402
A I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
26
A.I.2. Software
26
A.II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
37 518
A.II.1. Pozemky
2 653
A.II.3. Stavby
33 805
A.II.4. Samostatné movité věci
44
A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
393
A.II.9. Nedokončený dlouhod. hmotný majetek
623
A.IV.
Oprávky k dlohodobému
majetku celkem
-6 142
A.IV.2. Oprávky k softwaru
-26
A.IV.6. Oprávky ke stavbám
-5 714
A.IV.7. Oprávky k samost. movitým věcem
-11
A.IV.10.
Oprávky k drobnému dlouhouhodobému
hmotnému majetku
-391

31 692
26
26
38 254
2 653
35 194
44
363
0
-6 588
-26
-6 177
-33
-352

stav
stav
k prvnímu k poslednímu
dni účetního dni účetního
období
období
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.I.
Zásoby celkem
B.I.7. Zboží na skladě
B.II.
Pohledávky celkem
B.II.1. Odběratelé
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5. Ostatní pohledávky
B.II.8. Daň z příjmu
B.II.9. Ostatní přímé daně
B.II.17. Jiné pohledávky
B.III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1. Pokladna
B.III.3. Účty v bankách
B.III.4. Majetkové cenné papíry
B.IV.
Jiná aktiva celkem
B.IV.1. Náklady příštích období
B.IV.2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

44 724
135
135
2 091
777
359
910
0
0
45
42 487
2
20 161
22 324
11
0
11
76 126

45 680
119
119
2 218
734
267
963
188
0
66
43 325
3
15 495
27 827
18
0
18
77 372

stav
stav
k prvnímu k poslednímu
dni účetního dni účetního
období
období
PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
A.I.
Jmění celkem
A.I.1. Vlastní jmění
A.II.
Výsledek hospodaření celkem
A.II.1. Účet výsledku hospodaření
A.II.2. Výsledek hospodaření
ve schvalovacím období
A.II.3. Neuhrazená ztráta minulých let

75 257
77 854
77 854
-2 597
xxxxxxxx
644
-3 241

76
77
77
-1
1

673
854
854
181
415

xxxxxxxx
-2 596

stav
stav
k prvnímu k poslednímu
dni účetního dni účetního
období
období
B.
B.III.
B.III.1.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.7.

Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění
B.III.8. Daň z příjmu
B.III.9. Ostatní přímé daně
B.III.10. Daň z přidané hodnoty
B.III.17. Jiné závazky
B.III.22. Dohadné účty pasivní
B.IV.
Jiná pasiva celkem
B.IV.1. Výdaje příštích období
B.IV.2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

869
566
9
0
161
54

699
446
-20
36
161
20

40
117
19
161
5
0
303
303
0
76 126

23
0
9
158
1
58
253
223
30
77 372
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2005
V TISÍCÍCH KČ
činnost
činnost
hlavní hospodářská
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A.
NÁKLADY
A.I.
Spotřebované nákupy celkem 933
A.I.1. Spotřeba materiálu
15
A.I.2. Spotřeba energie
918
A.I.4. Prodané zboží
0
A.II.
Služby celkem
690
A.II.5. Opravy a udržování
175
A.II.6. Cestovné
15
A.II.7. Náklady na reprezentaci
16
A.II.8. Ostatní služby
484
A.III.
Osobní náklady celkem
816
A.III.9. Mzdové náklady
642
A.III.10. Zákonné sociální pojištění
174
A.IV.
Daně a poplatky
21
A.IV.15. Daň z nemovitosti
16
A.IV.16. Ostatní daně a poplatky
5
A.V.
Ostatní náklady celkem
264
A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 236
A.V.21. Kurzové ztráty
1
A.V.24. Manka a škody
27
A.VI. Odpisy
498
A.VI.25.Odpisy dlouhodobého majetku 498
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 864
A.VII.32.
Poskytnuté příspěvky
1 864
NÁKLADY CELKEM
5 086

činnost
celkem

16
0
0
16
12
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 864

949
15
918
16
702
175
15
16
496
816
642
174
21
16
5
264
236
1
27
498
498
1 864
0

28

5 114

činnost
činnost
hlavní hospodářská

činnost
celkem

B.
B.I.

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem
B.I.2. Tržby z prodeje služeb
B.I.3. Tržby za prodané zboží
B.IV.
Ostatní výnosy celkem
B.IV.15. Úroky
B.IV.18. Jiné ostatní výnosy
B.V.
Tržby z prodeje majetku
B.V.22. Výnosy z krátkodobého
finančního majetku
B.VI. Přijaté příspěvky celkem
B.VI.27.Přijaté příspěvky (dary)
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před
zdaněním
C.I.34. Daň z příjmu
D.
Výsledek hospodaření
po zdanění

5 139
5 139
0
391
347
44
548

26
0
26
0
0
369

5 165
5 139
26
391
347
44
917

548
73
73
6151

369

395

917
73
73
6 546

1 065

367
17

1 432
17

1 065

350

1 415

C.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
SESTAVENÉ K 31. 12. 2005
1. Název a sídlo účetní jednotky
Nadace české architektury, sídlo Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1, IČ: 67984312, DIČ: CZ67984312
Registrována dne 30. 6. 1997 u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod registračním číslem P1-525/97 jako Nadace český fond
architektury. Dne 4. 12. 1998 v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích přeregistrována u Krajského obchodního soudu
v Praze 2, oddíl N, složka č. 58 pod novým jménem Nadace české architektury (dále jen účetní jednotka).
2. Právní forma účetní jednotky: nadace
3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena
Posláním nadace je podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury.
4. Ostatní činnosti účetní jednotky
Pronájem nemovitostí v Praze a Brně, které jsou ve vlastnictví účetní jednotky.
5. Statutární orgány účetní jednotky
Statutárním orgánem účetní jednotky je správní rada nadace a dozorčí rada nadace, výkonným orgánem je kancelář nadace
s ředitelem.
Složení správní rady nadace k 31. 12. 2005
Ing. arch. Ivan Vavřík, předseda
Ing. arch. Martin Peterka, místopředseda
Ing. arch. Tomáš Bezpalec
Ing. arch. Tomáš Zlámal
Ing. arch. Radek Kolařík
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Složení dozorčí rady nadace k 31. 12. 2005
Ing. arch. Neda Cajthamlová, předsedkyně
Ing. arch. Jan Aulík
Ing. arch. Jaroslav Wertig
Ředitel kanceláře: Ing. Marie Krátká
6. Informace o zakladatelích
Nadace české architektury vznikla oddělením od Nadace Český fond umění, organizace společné pro výtvarné umělce a architekty.
Zřizovatel vložil do nadace majetkový vklad ve výši 19 985 970 Kč (nemovitost v Brně).

38

7. Vklady do vlastního jmění
Dne 16. 4. 2003 podala účetní jednotka návrh na zápis navýšení nadačního jmění o finanční prostředky z NIF ve výši 5 234 000 Kč
uložených v podílových listech Balancovaného fondu nadací ŽB – Trust, investiční společnosti, a.s. k Městskému soudu v Praze.
Dne 2. 5. 2003 účetní jednotka obdržela zamítnutí navýšení zápisu, proti kterému se v termínu odvolala k Vrchnímu soudu v Praze,
její odvolání však bylo dne 21. června 2004 zamítnuto. Dne 14. 9. 2004 zaslala účetní jednotka dovolání proti usnesení Vrchního
soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ČR. Případ zatím není ukončen.
Dne 4. 2. 2004 podala účetní jednotka návrh na zápis navýšení nadačního jmění o finanční prostředky z NIF ve výši 3 949 000 Kč
uložených v podílových listech fondu Živnobanka nadační ŽB – Trust, investiční společnosti, a.s k Městskému soudu v Praze.
Vzhledem k zamítnutí odvolání k Vrchnímu soudu ze dne 14. 9. 2004 (viz předchozí odstavec) účetní jednotka vzala návrh zpět
a požádala dne 3. 11. 2004 o zápis částky 3 949 000 Kč uložené na termínovaném vkladu vedeném u ČSOB, a.s., v Praze.
Zápis byl proveden 18. 11. 2004.
Dne 3. 9. 2004 podala účetní jednotka návrh na zápis navýšení nadačního jmění o nepeněžitý majetek – dům č. p. 169 postavený
na pozemku č. parc. 198/2 v k.k. Staré Město Praha v hodnotě 13 528 120 Kč.
Zápis byl proveden 5. 10. 2004.
Dne 22. 12. 2004 podala účetní jednotka návrh na zápis navýšení nadačního jmění o finanční prostředky z NIF ve výši 9 183 000 Kč
uložených na termínovaném vkladu č. ú. 193341249 vedeném u ČSOB, a.s. V Praze.
Zápis byl proveden dne 6. 1. 2005.

8. Účetní období za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den
Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2005, rozvahovým dnem je dle § 19 odst. 1 ZoÚ 31. 12. 2005.
9. Použité účetní metody
Účetní jednotka odpisu v souladu se zákonem daňové i účetní odpisy ve stejné výši.
10. Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní data se zpracovávají elektronicky za použití účetního software MRP pro vedení podvojného účetnictví, který odpovídá
požadavkům uvedených v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Zpracování účetních údajů provádí Ing. Marie Krátká, ředitelka
nadace.
11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Účetní záznamy jsou archivovány v souladu s §§ 31 a 32 ZoÚ v příručním archivu účetní jednotky.
12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
13. Účasti v obchodních společnostech
Účetní jednotka nemá účast v obchodních společnostech.
14. – 15. Informace o úpisech akcií a podílů realizovaných během účetního období
Účetní jednotka nevlastní akcie ani podíly.
16. Majetkové cenné papíry, vyměnitelné a prioritní dluhopisy
Účetní jednotka vlastní podílové listy těchto fondů:
– Balancovaný fond nadací, Investiční společnost PIONEER Investments ŽB – Asset Management, a.s.. 15 607 165 ks
– ČSOB nadační OB Invest, Investiční společnost, a.s.
5 200 000 ks
– Růstový fond nadací, Investiční společnost PIONEER Investments ŽB – Asset Managements, a.s.
5 422 483 ks
– Activest Strategie, Investiční společnost Activest Investmentgesellschaft
385 ks
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17. – 19. Dluhy a závazky
Účetní jednotka nemá dluhy a závazky.
20. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností
Hospodaření účetní jednotky bylo ukončeno celkovým ziskem ve výši 1 432 000 Kč, tj. při rozdělení aktivit na hlavní činnost
a hospodářskou činnost:
hlavní činnost: zisk 1 065 tisíc Kč
hospodářská činnost: zisk 367 tisíc Kč.
Výsledek hospodaření účetní jednotky roku 2005 (zisk po zdanění ve výši 1 415 tisíc Kč) byl převeden na účet Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let.
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21. Informace o zaměstnancích
Účetní jednotka má jednoho zaměstnance ve funkci ředitele.
Osobní náklady činily: celkem
v tom: mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
ostatní sociální náklady
zákonné sociální náklady
ostatní sociální náklady

815 629 Kč
641 787 Kč
173 842 Kč
–
–
–

22. Odměna a funkční požitky členů správní rady a dozorčí rady účetní jednotky
Odměna členů je vyplácena dle schválených pravidel pololetně, celková výše činila 105 700 Kč.
23. Daň z přidané hodnoty
Účetní jednotka se stala k 1. 7. 2004 plátcem daně z přidané hodnoty.

Úplné znění účetní závěrky je uloženo v kanceláři NČA.

INTRODUCTORY WORD OF THE CHAIRMAN
OF THE BOARD OF DIRECTORS

Dear Friends, Dear Supporters of Architecture,
We are managing to grant increasing amount of the contributions thanks to our long-term financial strategy. However, the demand for
grants considerably exceeds our capacities. Our priority is most of all the support of architectural galleries as well as the start of
young independent projects that would otherwise hardly find financial resources.
In the close future, we are expecting reconstruction of the Jaroslav Fragner Gallery, which would release two storeys of the building
and thus enable its better exploitation for exhibition activities.
We hope our Annual Report to contribute to better addressing of potential donors for the architecture-related activities and projects.

Ivan Vavřík
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FOUNDATION’S MISSION AND OBJECTIVES
The mission of the Czech Architecture Foundation is to support and present the Czech architecture as an integral part of
contemporary culture. It focuses on upraising the general public interest in the architecture. Financial contributions awarded by the
Foundation are designed to systematically support namely exhibition and publishing activities aimed at both specialists and the
broad public. It also methodically supports publication series and holds in high regard presentations of the Czech architecture
abroad and the mediation of important international architectural exhibitions in the Czech Republic. The Foundation supports neither
professional activity of architects, nor schools of architecture.
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ORIGINS AND HISTORY OF THE FOUNDATION
The Czech Architecture Foundation (hereinafter only “CAF”) came into existence by separating itself from the Czech Art Fund
Foundation (CAFF), an organization joining visual artists and architects, which had established this Foundation in accordance with its
statute. It was registered on June 6, 1997, at the District Authority for Prague 1 in the registration entry no P1-525/97 as the Czech
Fund for Architecture Foundation. On December 4, 1998, in compliance with the law
no. 227/1997 of the Collection, the Foundation was re-registered at the Regional Court of Commerce in Prague 2,
chapter N, file no. 58, under the new name as the Czech Architecture Foundation (CAF). In 1999, the Foundation became a member
of the association of the Donors Forum, an association of foundations active in the Czech Republic. In 2001 the Foundation
participated in the competitive tender for the division of the Foundation Investment Fund (FIF) and succeeded in the proceedings,
thus joining selected foundations whose capital was subsequently increased by financial injections from the state. Thanks to this
success, the Foundation is able to expand its grant activities that, in this case, will focus primarily on publishing and editorial
activities.

REPORT ON THE FOUNDATION’S ACTIVITIES IN
2005
ADMINISTRATION OF BUILDINGS IN PRAGUE AND BRNO
The CAF owns two real estates in Prague and Brno. Both real estates are historic buildings situated in city centers.
Starobrněnská Street no. 16/18, Brno
This is a developmentally complex unit, originally composed of two separate Gothic buildings. In 1615 these two houses were
connected to the House of the Lords of Kunštát. In 1713 the City of Brno financed the reconstruction of the entire precinct,
transforming it into a market bazaar. The reconstruction thus completed the building development of the unusual passable disposition
with two narrow deep wings adjoining the House of the Lords of Kunštát.
Bethlehem Square 5a, Prague
This building is remarkable for its history and close relationship to the Bethlehem Chapel. Its medieval owner, a rich burgher, was the
patron of the Bethlehem Chapel and it can be assumed that Master Jan Hus probably used to live there as well. Later on the building
served as the Nazareth College of Charles University. Originally it had been composed of two separate houses, which were later
connected according to a hypothetical Gothic disposition by architect Jaroslav Fragner in 1949 –1953.
Both buildings are rented out and the profit from renting brings permanent financial resources into the Foundation. The profit from the
renting of the building in Brno amounted to 2.9 million CZK; the profit from the renting of the building in Prague was 1.3 million CZK.
Both buildings need investment. In cooperation with the tenants and depending on its financial means, the FCA has been gradually
renovating the buildings.
The Prague’s building is in a better technical condition, it houses the Jaroslav Fragner Gallery, the Architects’ Club restaurant and the
Fraktály bookstore specializing in selling literature on modern visual arts. The current technical condition of the Brno’s building is not
entirely satisfactory and that is why expenditures on annual restoration and maintenance costs are higher than those required by the
Prague’s building. The Brno’s building houses the Gallery of Architecture, the Office of the Czech Chamber of Architects, the BEC
Language School, the Book Club bookstore, the fashion shop Bella Donna and the “Áčko” Restaurant.
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JAROSLAV FRAGNER GALLERY IN PRAGUE
AND GALLERY OF ARCHITECTURE IN BRNO
In order to comply with the amendment of the Foundations Act, both Galleries are rented to gallery managers – Dan Merta in Prague,
and Renata Vrabelova in Brno. The rent of the space of both galleries is symbolical in the amount of CZK 1 per year. The gallery
managers are also authorised to sublease the gallery space under the conditions specified in their contracts. Besides the rent, the
gallery managers pay for utilities, i.e. energies and heating, equal to CZK 68,357 for the Prague gallery and CZK 98,351 for the Brno
gallery. Exhibition plans both galleries are created by gallery managers, the Board of Directors does not involve in. The gallery
managers take part of the announced annual tenders for the foundation contribution. For the year 2005 Dan Merta was awarded
CZK 580,000 and Renata Vrabelova CZK 235,000.
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SURVEY OF EXHIBITIONS IN THE JAROSLAV FRAGNER GALLERY IN PRAGUE IN 2005
Emil Králíček, Forgotten Master of Art Nouveau and Cubism
December 2004 – February 2005

Querkraft Bar
September – October 2005

Behind the Curtains, Neuteling Riedijk Architects (NL)
February – April 2005

ČTK – Welcome Guests (also Unwelcome)
October – November 2005

Jan Hird Pokorný, Czech Architect in New York
April – June 2005

Form and Nonform, Photographs of Architecture from the
Middle Europe
November 2005 – January 2006

FOA’ Breeding Architecture
June – September 2005

Contact: Jaroslav Fragner Gallery, Betlémské nám. 5a, 110 00 Prague
Dan Merta, Phone/fax: 2 22222157, e-mail: gjf@gjf.cz, http: www.gjf.cz

SURVEY OF EXHIBITIONS IN THE GALLERY OF ARCHITECTURE IN BRNO IN 2005

Josef Polášek 1899 –1946
December 2004 – January 2005

Grand Prix of the Society of Architects 2005
July – August 2005

Area of Punkev Caves in the Moravian Karst, Competition
Projects of the Entrance Object
February 2005

Kazunari Sakamoto: House – Poetics in the Ordinary
September – October 2005

Antal Puhl – Detail and Unit
March 2005
Carnival of Dreams – Architecture of Brno Secession
April – May 2005

Querkraft Bar
November 2005
Arnošt Wiesner 1890 –1971
December 2005 – January 2006

New Work – Figure Architecture, Studio of Svatopluk
Sládeček
June 2005

Contact: Gallery of Architecture, Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno
Renata Vrabelová, Phone/fax: 5 42212506, e-mail: renata.vrabelova@ga-brno.cz, http: www.ga-brno.cz
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THE FOUNDATION’S GRANT-AWARDING POLICY
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The CAF grant policy focuses on activities of general permanent benefit to the Czech architecture and the architecture public. The
Foundation thanks to allotment of financial resources tries to help till unknown subjects and supports activities situated out of centres
as well.
The CAF announces annual tenders for the foundation resources. The tenders are open to individuals, groups of individuals as well
as
legal entities. The conditions of the tenders are available at the Internet address http://www.nca.info/ in the section Grants, subsection
Grant’s Contributions.
Grant contributions are awarded by the Grant Committee composed from the members of the Board of Directors and invited
specialists. The Board of Directors approves the final distribution of grant contributions.
The Board of Directors held two tenders in 2005, the first tender announced in the end of 2004 and financed from resources of the
Foundation, was designed to support the exhibition activities and the promotion of the architecture. The total amount of 1 million CZK
was divided. The aim of the second tender announced on March 2005 and financed from revenue of the FIF allotment certificates
was allocated to the publishing and lecture activities. The total amount of 746,000 CZK was divided between projects. The Board of
Directors also awarded CZK 125,000 on the base of individual requests and emergency situation two exceptional foundation
contributions. An Entire new type of foundation contributions in the amount of CZK 70,000 was awarded on the wish of the givers to
Pavel Hladík from Hradec Králové to cover expenses of his study of the Architectural Association School of Architecture in London.
The total allocated amount was CZK 1,941,000.

LIST OF GRANT CONTRIBUTIONS AWARDED IN 2005
Category A – Foundation Contributions for the year 2005 dedicated to exhibition activities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ondřej Kubišta, Praha, Exhibition of Photographs of Nature Theatres
Unbidden Group of Communities Broumovsko, Broumov, Křinice – Folk Architecture 1850–1930
Centre for Central European Architecture/CCEA, Prague, Young Blood
Alena Hanzlová, Prague, Querkraft Architekten
Research Centre for Industrial Heritage CTU in Prague, Prague, Vestiges of Industry
Pavel Nasadil, Hlučín, Ideal Hlučín
Dan Merta, Prague, Foreign Office Architects – FOA
Dan Merta, Prague, Studio 69
Dan Merta, Prague, Jan Hird Pokorný
Renata Vrabelová, Brno, Kazunari Sakamoto: House – Poetics in the Ordinary
Renata Vrabelová, Brno, Querkraft Architekten
Renata Vrabelová, Brno, Alternative of Individual Living
Architecture Students’Society FA CTU in Prague, Prague, Leaded Dušan
Tomáš Pospěch, Prague, Marginal Architecture
TOTAL

15
20
40
70
50
10
100
100
150
55
30
150
30
30
850

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

30
30
10
30
50
150

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

Category B – Foundation Contributions for the year 2005 dedicated to promotion of architecture
1.
2.
3.
4.
5.

Association for Arts and Education Klášter, Bechyně, Place in Space
Adam Gebrian, Zlín, www.archit.cz
Association for Úštěk’s Synagogue, Úštěk, Public Relation of Úštěk’s Synagogue
Jan Kratochvíl, Brno, archiweb.cz
ERA group spol. s r. o., Brno, Jakub Kynčl: Living in the European Cities
TOTAL
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Category C – Foundation Contributions for the year 2005 dedicated to publishing activities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
50

Jan Svoboda, Prague, Architecture 1945–2003
Eva Krčmářová, Ostrava, Religious Baroque Architecture in Rymařovsko
Czech Astronomic Society, Prague, Observatories in Bohemia, Moravia and Silesia
Dan Merta, Prague, FOA – lecture
Dan Merta, Prague, Querkraft Architekten – catalogue
Roman Koucký, Prague, Book2: Elementary Urbanism
Golden Section o.s., Prague, Golden Section
Golden Section o.s., Prague, Prague – Architecture 1990–2005
Municipal House Brno Association, Brno, Arnošt Wiesner 1890–1971
Renata Kricnerová, Prague, Czech Inspiration
Architecture Students’ Society FA CTU in Prague, Prague, Leaded Dušan
Adam Gebrian, Zlín, Series of Lectures at FA TUL Liberec
Jiří Horský, Prague, Architect’s Guidebook
Ilona Rozehnalová, Ostrava, Lectures about Architecture
TOTAL

35
60
30
35
70
70
65
80
70
50
45
46
70
20
746

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

80
45
70
195

000,00
000,00
000,00
000,00

CZK
CZK
CZK
CZK

Exceptional Foundation Contributions
1.
2.
3.

Dan Merta, Prague, Behind the Curtains – Neutelings Riedijk Architects
Dan Merta, Prague, Form and Nonform
Pavel Hladík, Hradec Králové, Architectural Association School of Architecture London
TOTAL
TOTAL Awarded Foundation Contributions

1 941 000,00 CZK

Foundation Contributions awarded in 2004 year and returned 2005 (viz. Annuel Report for 2004)
1.
2.

Youth for Intercultural Understanding Association, Brno, Folk Architecture in Moravia
J.H.&ARCHYS s.r.o., Prague, Meeting with Austrian Architects
TOTAL
TOTAL Awarded Foundation Contributions

30 000,00 CZK
47 000,00 CZK
77 000,00 CZK
1 864 000,00 CZK

CATEGORY A – FOUNDATION CONTRIBUTIONS FOR THE YEAR 2005 DEDICATED TO EXHIBITION
ACTIVITIES
This is traditionally the most demanding area of activities on the field of the architecture where is annually allocated the highest
amount of financial means. From a total of 28 projects participated in the tender, the Board of Director selected 14 projects and
awarded a total of CZK 850,000. One project was transferred to the Category C – publication activities.
Ondřej Kubišta, Prague – CZK 15,000 – “The Exhibition of Photographs of Nature Theatres”
Organisers: Ondřej Kubišta
Exhibition concept by: Ondřej Kubišta
Place: the castle Nové Hrady by Litomyšl, June – July 2005
The exhibition introduced the publics through the collection of documentary photos the history of nature theatres in the territory of the
Czech Republic. These photographs are part of a diploma work of Ondřej Kubišta from DAMU.
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The Unbidden Group of Communities Broumovsko, Broumov – CZK 20,000 – “Křinice – Folk Architecture 1850-1930”
Organisers: The Unbidden Group of Communities Broumovsko, Community Křinice
Exhibition concept by: Jana Jeřábková
Place: Broumov Farm Křinice, July 2005
The exhibition could be realised thanks to a finding of historical plans of the folk architecture of Broumovsko on the loft of Municipal
House Křinice. The exhibition was created by students of the architecture and introduced their view to the preserved folk architecture.
By means of found documentation students reveal functions of particular types of houses. The exhibition told about life of our
ancestors and helped better understanding of the function and the evolution of the farm house. The exhibition was opened on the
occasion of 750 years anniversary from establishing of the community Křinice.

Centre for Central European Architecture/CCEA, Prague – CZK 40,000 – “Young Blood”
Organisers: Centre for Central European Architecture/CCEA
Exhibition concept by: Yvette Vašourková, Igor Kovačevič
Place: CCEA Prague, series of exhibitions during 2005
The aim of the series of exhibitions “Young Blood” is to map an young architectural generation from the Middle Europe. There are
presented projects of selective young architectural studios. The exhibitions are prepared in co-operation with specialists from the
each country. It began with the introductory exhibition “I’m a Young ‘Czeck’ Architect” in 2004, in 2005 there were two exhibitions
“I’m a Young ‘Slowak’ Architect” and “I’m a Young ‘Slovenien’ Architect” and for 2006 is planing the exhibition “I’m a Young ‘Polisch’
Architect. The sense of the series of exhibitions is not only to introduce particular architectural studios but also open the question of
the role of the young architect in the contemporary society.
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Alena Hanzlová, Prague – CZK 70,000 – “Querkraft Architekten”
Organisers: Alena Hanzlová, Jaroslav Fragner Gallery
Exhibition concept by: Alena Hanzlová
Place: Jaroslav Fragner Gallery, September– October 2005
The exhibition showed with the installation “Querkraft Bar” the work of the architectural studio from Vienna. The unconventional
architecture of three architects Jakob Dunkl, Gerhard Erhartt and Peter Sapp was successful in many architectural competitions and
the studio was awarded by British Award “Young Architect of the Year” in 2004. In spite that Architects introduced their projects in
several countries including USA and Japan, this was their first independent exhibition. A lecture of the authors and publishing of
a small catalogue included the exhibition.
Research Centre for Industrial Heritage CTU in Prague, Prague – CZK 50,000 – “Vestiges of Industry”
Organisers: Research Centre for Industrial Heritage CTU in Prague
Exhibition concept by: Alena Hanzlová, Benjamin Fragner
Place: Studio Karlín Prague, September – October 2005
The exhibition ran as a part of 3rd. International Biennial Vestiges of Industry. The main part of the biennial was the professional
conference, where participants were introduced experiences from conversions of industrial buildings abroad and possibilities of their
new using. The exhibition showed realisations of conversions during last five years in our country.

Pavel Nasadil, Hlučín – CZK 10,000 – “Ideal Hlučín”
Organisers: Museum Hlučín
Exhibition concept by: Pavel Nasadil
Place: Museum Hlučín, March – April 2006
The exhibition presented the diploma project by Pavel Nasadil, which is solving through an ideal urban plan problems of the resident
unit, in this case concretely, the territory of the town Hlučín.
Dan Merta, Prague – CZK 100,000 – “Foreign Office Architects – FOA”
Organisers: Jaroslav Fragner Gallery, British Counsel
Exhibition concept by: Dan Merta
Place: Jaroslav Fragner Gallery, June – September 2005
The exhibition showed the work of the British studio FOA – architects’ Farshid Moussavi and Alejandra Zaera Polo. FOA is one of the
most sought architectural offices, which has got a renown thanks to the project of Jokohama terminal. FOA’s conception is based on
the organic architecture and creates an artificial landscape, which often goes to the free landscape. The part of the exhibition was
a lecture held by both architects.
Dan Merta, Prague – CZK 100,000 – “Studio 69”
Organisers: Jaroslav Fragner Gallery, A69 – Architects
Exhibition concept by: A69 – Architects
Place: Jaroslav Fragner Gallery, January – February 2006
The exhibition showed a cut from the work of the young architectural studio, which in spite of short existence has done a series of
realisations. The most known project is Villa Park Strahov in Prague.
A catalogue included the exhibition.

53

Dan Merta, Prague – CZK 150,000 – “Jan Hird Pokorný”
Organisers: Jaroslav Fragner Gallery
Exhibition concept by: Dan Merta
Place: Jaroslav Fragner Gallery, April – May 2005
Jan Hird Pokorný has worked for tens years in New York as an estimated architect and conservationist. He came to Prague in his
each of 91st to open his exhibition and to be awarded by Honour Doctor’s Degree CTU and Grant Prix Award of Society of Architects
to his life work. The exhibition and catalogue published in this occasion introduced work of this architect.
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Renata Vrabelová, Brno – CZK 55,000 – “Kazunari Sakamoto: House – Poetics in the Ordinary”
This foundation contribution was originally awarded to the FOA’s exhibition, but this exhibition was not realised in the Gallery of
Architecture in Brno from space reasons. The contribution was transferred under the agreement of the CAF Board of Directors to the
other exhibition.
Organisers: Gallery of Architecture, Japan Embassy, Japan Foundation
Exhibition concept by: Japan Foundation
Place: Gallery of Architecture Brno, September 2005
Kazunari Sakamoto is one of the most important Japanese architects, interested in housing projects. The exhibition showed his
projects for individual and collective living from 1969 till now. The installation was interesting thanks to posters on a large scale,
precise made models and detail plans.
Renata Vrabelová, Brno – CZK 30,000 – “Querkraft Architekten”
A subsequent show of the Prague’s exhibition was run in the Gallery of Architecture in Brno on November 2005.
Renata Vrabelová, Brno – CZK 30,000 – “Alternative of Individual Living”
Organisers: Gallery of Architecture Brno
Exhibition concept by: Renata Vrabelová
Place: Gallery of Architecture Brno, November – December 2005
The project is following up the exhibition “Czech Wooden House 1996-2003”, which was provided in 2003. The aim of this continuing
is to show solitary houses, which bring a new idea and a new access. The exhibition is plan to realise in the end of 2006.

Architecture Students’ Society FA CTU in Prague, Prague – CZK 30,000 – “Leaded Dušan”
Place: Museum Kampa Prague
Organizers: Architecture Students’ Society FA CTU in Prague
Exhibition concept by: Architecture Students’ Society FA CTU in Prague
This prestigious competition for the best student project called each year by the Architecture Students’ Society is accompanied with
the exhibition of the ten nominated projects. A catalogue was published as well. The objective of the competition is to get an
independent opinion on the quality of architecture studies at FA CTU.
Tomáš Pospěch, Prague – CZK 30,000 – “Marginal Architecture”
Organizers: Municipal Museum and Gallery in Hranice
Exhibition concept by: Tomáš Pospěch, Lucia Lendelová
Place: Gallery Synagoga Hranice, September – October 2005, IV. International Photographic
Festival Lodž, May 2005
The exhibition showed projects of seven contemporary artists from the Czech Republic and Poland, which by means of photograph
engage in the “slighting” and “marginal” architecture – the architecture without architects.
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FOUNDATION CONTRIBUTIONS FOR THE YEAR 2005 DEDICATED TO PROMOTION OF ARCHITECTURE
The motto of the tender is:
“Since a great proportion of newly built houses, compounds and parts of towns is developed outside civil engineering which could be
called architecture and since any change of this situation is impossible without understanding of architecture by the general public,
we turn to those, who can help promote this understanding – architects, photographers, film makers, authors, who can spark interest
in architecture among the public and thus exert influence over future constructions.”
The aim of the tender is to enhance the understanding of the role of the architecture as a significant component of the environment.
A total of 17 projects participated in the tender, of which the Board of Directors selected 5 projects, which were awarded a total
of CZK 150,000.
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Association for Arts and Education Klášter, Bechyně – CZK 30,000 – “Place in Space”
Organizers: Association for Arts and Education Klášter, Bechyně
Type of project: Symposium
Place: Bechyně, October 2005
A part of the symposium “Place in Space” holding in the occasion of the Festival “In Time” were an exhibition, series of lectures and
a workshop. The aim of all these activities was to find space possibilities and an architectural solution of the Centrum Klášter
Bechyně. There were presented students’ projects, which are solving the chance a former cloister’s complex to a modern
multipurpose area for creation, education and meetings.
Adam Gebrian, Zlín – CZK 30,000 – “www.archit.cz”
Author: Adam Gebrian
Type of project: electronic version of the architectural magazine
The collective project of students from FA TUL Liberec is drafting as a space for publication of articles, photographs, ideas and
lectures about the architecture. It’s created for the all-active interested persons of the architecture, who could enrich through their
contribution idea spectrum of archit.

Association for Úštěk’s Synagogue – CZK 10,000 – “Public Relation of Úštěk’s Synagogue “
Author: Association for Úštěk’s Synagogue
Type of project: PR synagogue
The financial contribution was used to produce two information billboards situated on the parking place by Small Fortress in Terezín
and on the main road in Úštěk. Thanks to this PR the number of visitors has increased doubly.
Jan Kratochvíl, Brno – CZK 30,000 – “archiweb.cz – Internet Centrum of Architecture”
Author: Jan Kratochvíl
Type of project: electronic version of the architectural magazine
Internet project has collected information of buildings, architects, places and actual activities on the field of the architecture. The main
emphasis has been putting in the Czech architectural world and has brought information about important events abroad. Archiweb
was extended to the English and the German version in 2005.
ERA group spol. s r. o., Brno – CZK 50,000 – Jakub Kynčl: Living in the European Cities”
Author: Jakub Kynčl
Type of project: publication
The publication shows a complete survey of important contemporary European building structures on the area of housing, which have
had influence on the further progress. The book tries to map a new contemporary tendency on the field of design building structures
in context of new needs and lifestyle changes of their inhabitants.
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FOUNDATION CONTRIBUTIONS FROM FIF FOR 2005 ALLOCATED TO PUBLISHING ACTIVITIES
In March 2005, the CAF Board of Directors held a tender for allotment of foundation subsidies from resources of the FIF designated
for publishing and lecturing activities.
The resources used in the tender come as revenue from the amount of CZK 24,782,000 received by the CAF in a tender held by the
Office of the Cabinet of the Czech Republic in January 2001. The allocation of these resources is bound by an agreement concluded
between the National Property Fund and the CAF. The resources form the assets of the Foundation as allotment certificates and the
Foundation regularly allocates the revenue from the certificates. In the previous year, the revenue was CZK 822,824 after deduction of
costs of acquisition and registration of the certificates; the allocated amount was CZK 746,000. Of the 26 projects of the tender 14 were
selected and allocated by a share of the resources.
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Jan Svoboda, Prague – CZK 35,000 – “Architecture 1945-2003”
Author: Jan Svoboda
Type of project: publication
The publication completes the architecture of Prague consequently from post-war two years period, the epoch of the socialistic
historicism, over the “Brussels architecture” with a return to functionalistic traditions, the architecture of the normalisation and the postmodern movement and finally to the latest trends after 1990. In regard of the comprehension of the mentioned item the publication
term moved by the end
of 2006 year. The author has informed how the project has been running regularly.
Eva Krčmářová, Ostrava – CZK 60,000 – “Religious Baroque Architecture in Rymařovsko”
Author: Eva Krčmářová
Type of project: publication
The purpose of the publication is to create the detailed drawing documentation of the religious baroque architecture in the scenery
completed with photographs and expert comments.

Czech Astronomical Society, Prague – CZK 30,000 – “Observatories in Bohemia, Moravia and Silesia”
Author: Štěpán Kovář
Type of project: publication
The compact list of observatories has been missing in the history of the astronomy and the architecture. The sense of the publication
is to provide the catalogue of observatories with their photo documentation and the history of the rise. The publication is going to be
published in the occasion of 26th Plenary Assembly of International Astronomical Union which is going to hold on August 2006 in
Prague.
Dan Merta, Prague – CZK 35,000 – “FOA – Lecture”
Organizers: Jaroslav Fragner Gallery
Type of project: lecture
Place: cinema Světozor Prague, October 2005
The concomitant program of the exhibition FOA was a lecture.
Dan Merta, Prague – CZK 70,000 – “Querkraft Architekten – catalogue”
Organizers: Jaroslav Fragner Gallery
Type of project: publication
The catalogue of the exhibition taken part in the Jaroslav Fragner Gallery and the Gallery of Architecture was published.
Roman Koucký, Prague – CZK 70,000 – “Book2: Elementary Urbanism”
Author: Roman Koucký
Type of project: publication
The author collected material on the base of the lasting several years research of the development c. 25 towns in the different size,
which brings a possibility of the successfully cooperation between city planners, architects and engineers. In regard of a volume of
the publication the term of printing was moved by the end of year 2006.
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Golden Section Association, Prague – CZK 65,000 – “Golden Section “
Author: Jana Tichá
Type of project: magazine
CAF has supported traditionally the publishing of Golden Section magazine. Since its establishment in 1992, the Golden Section
magazine has been reporting about the contemporary architecture. The separate issues of the magazine are drawn up as the
thematic summaries. The magazine is published in Czech and English. One issue of the magazine was published in 2005 – the issue
27 Pavilony/Pavilions devoted to small temporary buildings with Czech and international examples as well.
Golden Section Association, Prague – CZK 80,000 – “Prague – Architecture 1990-2005”
Author: Jana Tichá
Type of project: publication
The publication in the form of a guidebook will introduce most important buildings on the urban area of the capital city Prague and its
surroundings during passed 15 years. The author has not printed publication yet and the CAF Board of Directors approved to move
the term of realization by the end of year 2006.
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Municipal House Brno Association, Brno – CZK 70,000 – “Arnošt Wiesner 1890-1971”
Author: Ivan Wahla
Type of project: publication
The Municipal House Brno Association informs systematically general public by means of exhibitions and publications about the
Moravian modern architecture. Since 1998 association has published book series aimed for till neglected architects of Brno’s avantgarde. Architect Arnošt Wiesner was chosen for 2005 year.
Renata Kricnerová, Prague – CZK 50,000 – “Czech Inspiration”
Author: Renata Kricnerová in cooperation with Jana Tichá
Type of project: publication
The English-Czech publication maps fundamental margin steps in the Czech architecture and design. The collection of chosen
examples documents a broad range of the Czech invention. The book was made in cooperation with Jan Kaplický and Ivan
Margolius.

Architecture Students’ Society FA CTU in Prague, Prague – CZK 45,000 – “Leaded Dušan”
Organizers: Architecture Students’ Society FA CTU in Prague
Type of project: publication
The catalogue of the competition and the exhibition Leaded Dušan.
Adam Gebrian, Zlín – CZK 70,000 – Series of Lectures at FA TUL Liberec
The series of lectures opened for general public was taken at FA TUL in the spring of 2005. There were introduced architects Aleš
Burian, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Vlado Milunič, Roman Koucký. Adam Gebrian was out of Czech Republic in this time and he
was not able to provide the lectures recording and to publish DVD. The foundation contribution was given back in the total amount.
Jiří Horský, Prague – CZK 70,000 – “Architect’s Guidebook”
Author: Jiří Horský
Type of project: publication
The guidebook will introduce architectural objects, which were built during last 15 years. The base platform of the guidebook is c.
250 buildings published already in the magazine Architect. The term of printing was postponed on the base of author’s request.
Ilona Rozehnalová, Ostrava – CZK 20,000 – “Lectures about Architecture”
Author: Ilona Rozehnalová
Type of project: series of lectures
Place: Centrum Fiducia Ostrava
Lectures about the architecture intended for the general public. They attend first of all to the Ostrava’s architecture and up to date
activities in Ostrava as well. Karel Doležal introduced the contemporary Dutch architecture and Osamu Okamura the contemporary
Japanese architecture.
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EXCEPTIONAL FOUNDATION CONTRIBUTIONS
The exceptional foundation contributions are assigned based on the individual applications and upon the emergency of the financial
help for the projects, which set up after the tender’s term.
Dan Merta, Prague – CZK 80,000 – “Behind the Curtains – Neuteling Riedijk Architects (NL)”
Organizer: Jaroslav Fragner Gallery and Dutch Architecture Institut
Exhibition concept by: Aaron Betsky, Dan Merta
Place: Jaroslav Fragner Gallery
The exhibition introduced work of Dutch studio of architects Willem Jan Neutelings and Michiel Riedijk. Their architecture is exceptional,
buildings are monolithic objects with a remarkable profile, their facades often act on wall paper, to which are buildings wrapping.
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Dan Merta, Prague – CZK 45,000 – “Form and Nonform”
Organizer: Jaroslav Fragner Gallery, Middle European Culture Platform, Cultural Relations Unit of the Ministry of Foreign Affairs
Exhibition concept: Jana Tichá
Place: Jaroslav Fragner Gallery
The exhibition introduced photographs of the contemporary architecture from countries of Middle Europe. The subject of the
exhibition was not only the architecture but also the architectural surrounding.
Pavel Hladík, Hradec Králové – CZK 70,000 – “Architectural Association School of Architecture London”
This is entirely an exceptional foundation contribution, which is financed from foundation gifts. CAF got the gift in the amount of CZK 50,000
from the donator “Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., Hradec Králové and the gift in the amount of CZK 20,000 from the donator
Ladislav Tuček – Reprografické studio, Hradec Králové. The total amount of CZK 70,000 was awarded on the wish of the givers to Pavel
Hladík from Hradec Králové to cover his expenses on the study of the Architectural Association School of Architecture in London.

MATTER OF FACT GIFTS
CAF afforded except above mentioned foundation contributions matter of fact gift to an architectural studio Petr Franta Architects & Asoc. s.r.o.,
Prague. The gift was 70 pieces of catalogue “Na hraně / On the Edge” published by Jaroslav Fragner Gallery in 2000 in the occasion
of the Peter Franta’s exhibition.

FIF
In January 2001 the Government Office of the Czech Republic announced a competitive tender to distribute the Foundation
Investment Fund (FIF) founded in 1993 by the Fund of the National Property of the Czech Republic. On December 12, the House of
the Parliament
of the Czech Republic passed the results of the competitive tender in its decree no. 1946, hereby distributing the total amount of
849.3 million CZK among 64 foundations with the objective to give a strong injection to the non-profit sector active in the society.
The CAF succeeded in a tender to receive further financial resources to be used to increase the capital of the Foundation. The
management and the utilisation of the resources is bound by an agreement concluded between the National Property Fund of the Czech
Republic and the Foundation. The CAF shall allocate the annual yields as subsidies allocated in open tenders independently of its own
programmes. In April 2002, the CAF acquired an amount of CZK 15,599,000 invested in allotment certificates of the Balanced Trust ZB
(10,413,579 certificates)
and the Foundation Unit Trust CSOB (5,200,000 certificates) increasing the capital of the Foundation by the same amount. In March
2003, following a sale of shares of FIF, the Foundation acquired another CZK 5,234,000. The aforesaid amount was used to purchase
5,173,981 certificates of the Balanced Trust ZB, followed by application to the Municipal Court in Prague to register an increase in the
capital of the Foundation as required by the agreement between the FIF and the National Property Fund. The application was rejected on
2 May 2003, under ref No. F 40812/2003. The Foundation appealed to the High Court, which was also rejected.
On September 14, 2004, the CAF filed an appeal against the decision of the Prague Highest court to the Supreme Court of the Czech
Republic and has been waiting for the response since.
In March 2004, the CAF acquired another amount of CZK 3,949,000 and used it on the purchase of the allotment certificates of the fund
Živnobanka nadační ŽB – Trust, Investment Company a.s., and filed an application on the increase of the foundation property to the
Municipal Court in Prague. Considering the refusal of the appeal to the Highest Court of September 14, 2004 (see the aforementioned
paragraph) the Foundation’s board of directors decided about withdrawing of the application on the increase, sold the allotment
certificates and the acquired financial means put on the time deposit at ČSOB, a.s., account no.: 193341249 / 0300. The increase was
registered on November 18, 2004.
In December 2004, the CAF acquired another part of FIF amounting at CZK 9,183,000 and put it to the above mentioned term
deposit until the appeal to the Supreme Court of the Czech Republic is settled. The increase was registered on January 6, 2005.
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An overview of deposits of resources from the FIF:
1. Allotment certificates of the Balanced Trust ZB, of the Investment Company PIONEER Investments ŽB-Asset Management, a.s.
address: Danubia House, Karolínská 650/1, reg. No.: 25684558. A total of 15,587,560 certificates in nominal value of CZK
15,633,000; of that 5,173,981 certificates have not been registered as the Foundation capital to date.
2. Allotment certificates of the Foundation Unit Trust CSOB, OB Invest, Investment Company, a.s., registered office at Milicova 470/6,
Prague 3, reg. No.: 25677888. A total of 5,200,000 certificates in nominal value of CZK 5,200,000.
3. CZK 13,132,000 deposited at the term deposit account no. 193341249/0300 with ČSOB, a.s. registered office at Prague 1 – Nové
Město, Na Příkopě 854/14.
In March 2005, the CAF Board of Directors held a tender for allocation of foundation subsidies from the resources received from FIF
(2004 yields) dedicated to publishing and lecturing activities. An amount of CZK 746,000 was allocated; further information on
financial resources used in this tender are specified in the CAF Annual Report 2004, in the chapter on FIF. Results of the tender with
short description of awarded projects are specified in the Chapter Report on the Foundation’s Activities in 2005, page 58.
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ECONOMIC RESULTS FOR 2005
Costs
Costs of administration of assets and the organisation of tenders amounted to a total of CZK 53,397.36 allocated as follows:
tax of yield of unregistered foundation property (divident CZK 143,836.67)
CZK 37,397.36
publicity
CZK 16,000
TOTAL
CZK 53,397.36
Revenue
Revenues in 2005 amounted to a total of CZK 1,017,525.60 allocated as follows:
interest on savings account
interest on current account
interest on term deposit
dividend on allotment certificates of the Balanced Trust
dividend on allotment certificates of the Unit Trust ČSOB
TOTAL

CZK 1,745.42
CZK 290.88
CZK 323,825.48
CZK 433,334.17
CZK 258,329.65
CZK 1,017,525.60

COOPERATION WITH THE PUBLIC
The CAF cooperates with professional and interest organizations and architectural associations. The CAF has been in touch with
professional journals such as Architect, Golden Section, Construction, ERA, and with internet servers dealing with architecture
(archiweb.cz, e-ARCHITEKT). On the pages of these magazines readers are regularly informed about the activities of the two
architectural galleries and about the events within the Foundation.

STRUCTURE OF THE FOUNDATION
The CAF structure is embedded in the Statutes of the Foundation: it is composed of the Board of Directors, the Board of Supervisors
and the Foundation Office. The Board of Directors has six members, while the Board of Supervisors has 3 members. The Czech
Chamber of Architects, the Society of Czech Architects and other architectural associations nominate candidates to both boards. The
members of the boards hold three-year terms of office and every year the mandate of two members of the Board of Directors and of
one member of the Board of Supervisors expire. The members of the Board of Directors as well as the Board of Supervisors
respectively elect a chairman from their midst.

THE COMPOSITION OF THE CAF BODIES IN 2005:
Chairman of the Board of Directors:
Vice-chairman of the Board of Directors:

Ivan Vavřík
Martin Peterka
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Remaining members of the Board of Directors:

Chairman of the Board of Supervisors:
Remaining members of the Board of Supervisors:
Director of the CAF Office:
The CAF address:
The CAF Office:

Tomáš Bezpalec
Michal Kuzemenský
Tomáš Zlámal
Radek Kolařík
Neda Cajthamlová
Jan Aulík
Jaroslav Wertig
Marie Krátká
Betlémské náměstí 5a, 110 00 Prague
Masarykovo nábřeží 250 – Mánes building, 110 00 Prague 1,
phone: 224 932 929, e-mail : nca@nca.info, http: www.nca.info

Grant contributions are awarded by the Grant Committee composed from the members of the Board of Directors and invited
specialists.
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Invited Specialists:

Jan Vrana
Monika Mitášová
Petr Malinský
Jaroslav Zima
Martin Roubík.

The membership in the Board of Directors and the Board of Supervisors as well as in the Grant Committee of the Foundation is an
honorary position and the remuneration of the expenses related to its performance is determined by the CAF internal regulations.
The Director of the CAF Office is in the employment relationship. The Board of Directors and the Board of Supervisors usually meet
once a month.

FINANCIAL REPORT OF THE FOUNDATION
CAF ASSETS
AS OF DECEMBER 31, 2005, THE CAF FOUNDATION CAPITAL IS REPRESENTED BY THE FOLLOWING:
a) immovable assets:
– the house no. 341 in Brno, built on the plot no. 479, and the plot no. 479 of the total surface area of 417m2, situated in the cadastre
territory of the City of Brno, the city quarter Brno – Center, entered in the LV no. 52 at the Brno – City Cadastre Registry, including all
its components and facilities as described in the expert opinion written by legal expert ing. Miroslav Stibůrek on May 24, 1998; the
number of the expert opinion is 27/1/98;
– the house no. 33 in Brno built on the plot no. 478/2, and the plot no. 478/2 of the total surface area of 271 m2, situated in the
cadastre territory of the City of Brno, the city quarter Brno – Center, entered in the LV no. 52 at the Brno – City Cadastre Registry,
including all its components and facilities as described in the expert opinion written by legal expert ing. Miroslav Stibůrek on May 24,
1998; the number of the expert opinion is 27/2/98; altogether at the amount of CZK 19,985,970.
– the house no. 169 in Prague built on the plot no. 198/2 of the total surface area of 289 m2, situated in the cadastre territory of the
Old City, the city quarter 1, Prague municipality, entered in the LV no. 268, including all its components and facilities as described in
the expert opinion written by legal expert ing. Alena Šanovcová on June 29, 2004; the number of the expert opinion is 3366/2004 at
the amount of CZK 13,528,420.
b) unfinancial assets:
– 15,587.560 allotment certificates of the Balanced Fund of the Foundations, Investment Company PIONEER Investments ŽB-Asset
Management, a.s. address: Danubia House, Karolínská 650/1, reg. No.: 25684558 at the total nominal value of CZK 15,633,000;
from these 5,173,981 certificates have not been registered as the Foundation capital to date.
– 5,200.000 allotment certificates of the Shares Fund of the ČSOB Foundation, OB Invest, Investment Company, a.s.;
address: Milíčova 470/6, Prague 3, reg. No.: 25677888 at the total nominal value of CZK 5,200,000.
c) financial assets
– CZK 13,132,000 deposited at the term deposit account no. 193341249/0300 with ČSOB, a.s. registered office at Prague 1 – Nové
Město, Na Příkopě 854/14.
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AS OF DECEMBER 31, 2004, THE REMAINING CAPITAL OF THE CAF IS COMPOSED OF:
– 5,422,483 allotment certificates of the Growth Fund of the Foundations, Investment Company PIONEER Investments ŽB-Asset
Management, a.s. address: Danubia House, Karolínská 650/1, reg. No.: 25684558 at the total nominal value of CZK 4,500,000,
– 385 allotment certificates of the Activest Strategie Fund, Investment Company Activest Investmentgesellschaft,
address: Apianstrasse 16-20, 857 74 Unterföhring, Munich
– financial means of approximately CZK 2,300,000 at the bank accounts.

LIABILITIES
the CAF has no liabilities
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INVESTMENTS INTO THE PROPERTY OF THE CAF:
The CAF Board of Directors decided to improve and estimate the exhibition space in the Jaroslav Fragner Gallery. It proceeds from
the possibility to create a new space in the loft of the object for the gallery and foundation office. The store of the gallery will move to
ground floor in the future and that the new free exhibition space is going to be created on the whole 1st floor. Architect Luboš Jíra
designed a project for the building permission. In 2005 was made the first period of the reconstruction. Heating gas boilers were
moved to the new boiler room in the loft and a new free space is now used as a gallery storage. The second period of reconstruction
is planed for 2007. The total costs of first period of the reconstruction were CZK 926,409.
The Brno’s building demanded number of mending during 2005. The most expensive was the mending of functionless air condition in
the amount of CZK 87,643, then the stairs mending at CZK 26,588, the completion of antifire equipment at CZK 24,288 and the
continuous cleaning of canalization at CZK 12,895. The rest of all mending and annual restoration for both buildings and the
foundation office were in the amount of CZK 175,290.

ECONOMIC INDICATORS IN 2005
INCOMES IN 2005
The income of the CAF did not change much in 2005 comparing to 2004. The revenues from the lease and the sale of services
remained at approximately the same level. The revenue from sales catalogues fell, and has given a signal that the marketplace for the
catalogues is already saturated. The income from securities rose considerably from the amount of CZK 819,739 in the last year to
CZK 1,264,183. Thanks to thus the planned budget for 2005 was successfully overrun.
The below chart specifies the income.
A chart of income by type:
1 Revenue from rent
2 Revenue from sale of services
3 Revenue from sale of products
4 Accrued income Interest
5 Other revenue
6 Revenue on short-term financial assets (NIF securities)
7 Gifts
TOTAL

CZK
4,287,661
851,888
25,616
347,072
43,940
917,111
73,286
6,546,574

%
65.5
13.0
0.4
5.3
0.7
14.0
1.1
100.0

7
6
5
4
3
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COSTS IN 2005
The activities of 2005 did not require any unexpected extraordinary expenses. The business was carried in compliance with the
approved budget. The costs of items: repairs and maintenance, travel and representation, wages and salaries, social insurance and
other costs fell slightly. On the other hand the costs of items material consumption rise thanks to purchase the furniture to the
foundation office, the item catalogues sold rise in the connection with the gift of 70 piecec of catalogue “Na hraně/On the Edge” to
the architectural studio Petr Franta Architects & Asoc. s.r.o. Due to first period of the reconstruction of Prague building rise
depreciation. There is a new temporarily costs item depreciation of desperate debt. It includes unrecovered rent of the space of wine
restaurant “U rytíře” in Brno from Kateřina Trantinová. And not least the total sum of provided subsidies rise also.
Specification of costs is provided in the following charts.
Basic specification of costs:
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1 Material consumption
2 Energy, water, heat consumption
3 Catalogues sold
4 Repairs and maintenance
5 Travel and representation
6 Other services
7 Wages and salaries
8 Social insurance, other social costs
9 Taxes and duties
10 Depreciation
11 Depreciation of desperate debt
12 Exchange rate loss
13 Other costs
14 Subsidies provided
TOTAL

CZK
15,391
918,448
15,637
175,298
30,941
495,632
641,787
173,842
21,534
498,000
236,290
558
27,249
1,864,000
5,114,607

%
0.3
18.0
0.3
3.4
0.6
9,6
12.4
3.4
0.4
9.6
4.6
0.5
0.5
36.4
100.0

1
2
3
4
5

14

6
13
12

11

7
10

98

Specification of costs by activities of the Foundation:
1 Running costs
2 Foundation subsidies provided
3 Depreciation
TOTAL CZK

CZK
2,752,607
1,864,000
498,000
5,114,607

%
53.8
36.5
9.7
100.0

3

2

1

FINAL EVALUATION OF THE ECONOMIC INDICATORS
We can conclude that the economic parameters of the CAF in 2005 were successful, providing the final profit of CZK 1,432,000 and
after the tax the net profit of CZK 1,415,000.
But the CAF Board of Directors has perceived a problem with the till unresolved appeal against the decision of the Prague Highest
Court
to the Supreme Court of the Czech Republic from September 14, 2004. CAF has not had registered property fund in the amount of
CZK 5,234,000 (more in part FIF, page 63). From an existing law situation it follows on that a part of financial resources from FIF
should be put to the deposit term, which is disadvantageous. Also the all interest from this amount should be taxed. Thus CAF has
lost relatively high resources which would be used for supporting architectural project.
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AUDITOR’S REPORT
I. RECIPIENT OF THE REPORT
The Auditor’s Report has been elaborated based on the request of the Czech Architecture Foundation (hereinafter referred to as
‘Foundation’), implied by obligations as stipulated in section of the Law No. 227/1997 Coll., on accounting, as amended. The Report
on Audit of Financial Statement is designed for the statutory body of the Czech Architecture Foundation with registered office at
Betlémské náměstí 5a, 110 00 Prague 1.

II. INTRODUCTION
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1. Company trade name: Nadace české architektury (the Czech Architecture Foundation), Betlémské nám. 5a, 110 00 Prague 1
2. IČO: 67 98 43 12, DIČ: CZ67984312
3. Audited period: The Financial Statement has been audited as of 31 December 2005 for the period from 1 January till
31 December 2005.
4. The Statement on Responsibility for the Keeping of the Accounting Unit and the Role of the Auditor: We performed an audit of the
enclosed financial statement of the Czech Architecture Foundation, Betlémské náměstí 5a, 110 00 Prague 1 as of December 31,
2005. The statutory body of the Foundation, i.e. the Board of Directors, is responsible for the implementation of the financial
statement.
Our duty is to issue a verdict on the present financial statement based on the audit.

III. THE EXTENT OF THE AUDIT
The audit of the financial statement was carried out in compliance with the law on auditors and in accordance with the International
Standards of Auditots and application additions of the Chamber of Auditors of the CR. These audit directives require that the scheduling
and accomplishment of the audit be performed in such a way that the auditor comes to a due assurance that the financial statement
does not contain any grave inaccuracies. The audit has proved that the foundation capital is administered with the care of a proper
keeper and that the foundation means are used for the purpose for which the foundation was established. Expenses on and profits
from the main activity and the foundation administration are kept separately. The financial means falling into the FIF (Foundation Investment
Fund) category are administered in compliance with concluded contracts. The audit contains the randomly performed verification of
completeness and conclusive evidence of accounting figures and information given in the financial statement and the appraisal of
accounting methods and of substantial estimates performed by the Foundation, as well as the appraisal of the overall presentation of
the financial statement. We are convinced that the accomplished audit provides an appropriate foundation for issuing our statement.
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IV. THE AUDITOR’S STATEMENT
In our opinion the financial statement provides in all significant respects a trustworthy and thorough picture of the assets, liabilities,
own sources, fixed and current assets coverage and the overall financial situation of the Czech Architecture Foundation, Betlémské
náměstí 5a, 110 00 Prague 1, as of December 31, 2004, and of the results of management in 2004 that were in compliance with the
law on accounting and in accordance with respective directives of the Czech Republic.
Date of the report:

1. 6. 2006

Name and address of the auditor:

Auditor’s signature:

ACON audit, s.r.o. – Certificate No. 269,
Ing. Olga Matějková – Certificate No. 480
Tř. Budovatelů 2830, 434 01 Most

Incl.: Balance Sheet as of 31. 12. 2005, Loss and Profit Statement as of 31. 12. 2005, Supplement to the Financial Statement

BALANCE SHEET AS OF 31. 12. 2005
(IN THOUSANDS OF CZK)
Balance in
Balance in
the first day the last ady
of accounting of accounting
period
period
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ASSETS
A.
Long-term assets total
31 402
A I.
Long-term intangible assets
26
A.I.2. Software
26
A II.
Long-term tangible assets
37 518
A.II.1. Land
2 653
A.II.3. Buildings
33 805
A.II.4. Independent tangible sets
44
A.II.7. Miscellaneous long-term tangible assets 393
A.II.9. Unfinished long-term assets
623
A.IV.
Accumulated depreciation of total
long-term assets
-6 142
A.IV.2. Accumulated depraciation of software
-26
A.IV.6. Accumulated depraciation of buildings -5 714
A.IV.7. Accumulated depraciation of independent
tangible sets
-11
A.IV.10. Accumulated depraciation of
miscellaneous long-term tagible assets -391

31 692
26
26
38 254
2 653
35 194
44
363
0
-6 588
-26
-6 177
-33
-352

Balance in
Balance in
the first day the last ady
of accounting of accounting
period
period
B.
Short-term assets total
44 724
45 680
B.I.
Stock total
135
119
B.I.7. Stock goods
135
119
B.II.
Total receivables
2 091
2 218
B.II.1. Customers
777
734
B.II.4. Deposit of service
359
267
B.II.5. Other receivables
910
963
B.II.8. Revenue tax
0
188
B.II.9. Other direct taxes
0
0
B.II.17. Different receivables
45
66
B.III.
Short-term financial assets total
42 487
43 325
B.III.1. Cash
2
3
B.III.3. Bank accounts
20 161
15 495
B.III.4. Securities
22 324
27 827
B.IV.
Other assets total
11
18
B.IV.2. Deferred expenses
11
18
ASSETS TOTAL
76 126
77 372

(IN THOUSANDS OF CZK)
Balance in
Balance in
the first day the last ady
of accounting of accounting
period
period

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

Own capital total
75 257
Funds total
77 854
Own funds
77 854
Economic result total
-2 597
Net economic result
xxxxxxxx
Economic result in the approval period
644
Outstanding loss from previous years -3 241

76 673
77 854
77 854
-1 181
1 415
xxxxxxxx
-2 596

Balance in
Balance in
the first day the last ady
of accounting of accounting
period
period
B.
Borrowed capital total
869
699
B.III.
Short-term liabilities total
566
446
B.III.1. Business liabilities
9
-20
B.III.3. Deposits
0
36
B.III.4. Other liabilities
161
161
B.III.5. Employees
54
20
B.III.7. Liabilities to institutions of social and
health insurance
40
23
B.III.8. Revenue tax
117
0
B.III.9. Other direct taxes
19
9
B.III.10. Including value-added tax
161
158
B.III.17. Different liabilities
5
1
B.III.22. Guess pasive accounts
0
58
B.IV.
Other liabilities total
303
253
B.IV.1. Accrued costs
303
223
B.IV.2. Accued revenues
0
30
Liabilities total
76 126
77 372
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LOSS AND PROFIT STATEMENT AS OF 31. 12. 2005
(IN THOUSANDS OF CZK)
activities activities activities
main business
total
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A.
Costs
A.I.
Purchase consumption total
A.I.1. Material consumption
A.I.2. Energy consumption
A.I.4. Cocts of sold goods
A.II.
Services total
A.II.5. Repairs and maintenance
A.II.6. Travel
A.II.7. Representation
A.II.8. Other services
A.III.
Personal costs total
A.III.9. Wages and salaries
A.III.10. Social security
A.IV.
Taxes and fees
A.IV.15. Taxes from real estates
A.IV.16. Other taxes and charges
A.V.
Other costs total
A.V.19. Depreciation of desperate debt
A.V.21. Exchange rate loss
A.V.24. Other costs
A.VI.
Depreciation
A.VI.25.Depreciation of long-term assets
A.VII. Grants providede total
A.VII.32.Grants provided
COSTS total

933
15
918
0
690
175
15
16
484
816
642
174
21
16
5
264
236
1
27
498
498
1 864
1 864
5 086

16
0
0
16
12
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28

949
15
918
16
702
175
15
16
496
816
642
174
21
16
5
264
236
0
27
498
498
1 864
1 864
5 114

activities activities activities
main business
total
B.
B.I.

REVENUES
Revenues of own services
and goods total
5 139
B.I.2. Revenues of sale of own services 5 139
B.I.3. Revenues of sale of goods
0
B.IV.
Other revenues total
391
B.IV.13. Other fines and penalty
B.IV.15. Interest
347
B.IV.16. Exchange rate profit
B.IV.18. Other revenues
44
B.V.
Revenues of sale of assets
548
B.V.22. Revenues of short-terms financial
assets
548
B.VI. Received contributions
73
B.VI.27.Received contributions (gifts)
73
REVENUES TOTAL
6151

C.
Economic result before tax
C.I.34. Tax
D.
Economic result

1 065
1065

26
0
26
0
0
0
0
369

5 165
5 139
26
391
0
347
0
44
917

369
0
0
395

917
73
73
6 546

367
17
350

1 432
17
1415

SUPPLEMENT TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF 31. 12. 2005
1. Name and seat of the Unit of Account
Czech Architecture Foundation with registered office Betlémské nám. 5a, 110 00 Prague 1, IČ: 67984312, DIČ: CZ 67984312.
Registered on June 6, 1997 at the District Authority for Prague 1in the registration entry no P1-525/97 as the Czech Fund for
Architecture Foundation. On December 4, 1998, in compliance with the law no. 227/1997 of the Collection, the Foundation was reregistered at the Regional Court of Commerce in Prague 2, chapter N, file no. 58, under the new name as the Czech Architecture
Foundation (CAF)
/further Unit of Account/.
2. Legal Form of Unit Account: the foundation
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3. The purpose why the Unit Account was based
The mission of the Czech Architecture Foundation is to support and present Czech architecture as an integral part of contemporary culture.
4. The Others Activities of the Unit Account
The renting of houses owned by the Unit of Account.
5. Statutory body of the Unit Account
The structure is embedded in the Statutes of the Foundation: it is composed of the Board of Directors, the Board of Supervisors and
the Foundation Office.
The composition of the CAF bodies in 2005:
Chairman of the Board of Directors: Ivan Vavřík
Vice-chairman of the Board of Directors: Martin Peterka
Remaining members of the Board of Directors:
Tomáš Bezpalec
Michal Kuzemenský
Tomáš Zlámal
Radek Kolařík

Chairman of the Board of Supervisors: Neda Cajthamlová
Remaining members of the Board of Supervisors:
Jan Aulík
Jaroslav Wertig
Director of the CAF Office: Marie Krátká
6. Information about the Founder of the Unit Account
The Unit of Account came into existence by separating itself from the Czech Art Fund Foundation (CAFF), an organization joining
visual artists and architects. The founder put in the Unit Account the property investment in the amount of CZK 19,985,970 (house in
Brno).
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7. Deposit to the Property of the Unit Account
On April 16, 2003, following a sale of shares of FIF, the Unit Account acquired CZK 5,234,000. The aforesaid amount was used to
purchase 5,173,981 certificates of the Balanced Trust ZB, followed by application to the Municipal Court in Prague to register an
increase in the capital of the Unit Account as required by the agreement between the FIF and the National Property Fund (NPF).
The application was rejected on May 2, 2003, under ref No. F 40812/2003. The Foundation appealed to the High Court , which was
also rejected. On September 14, 2004, the Unit Account filed an appeal against the decision of the Prague Highest court to the
Supreme Court of the Czech Republic and has been waiting for the response since.
On February 4, 2004, the Unit Account acquired amount of CZK 3,949,000 and used it on the purchase of the allotment certificates of
the fund Živnobanka nadační ŽB - Trust, Investment Company a.s., and filed an application on the increase of the foundation property
to the Municipal Court in Prague. Considering the refusal of the appeal to the Highest Court of September 14, 2004 (see the
aforementioned paragraph) the Board of Directors of Unit Account decided about withdrawing of the application on the increase,
sold the allotment certificates and the acquired financial means put on the time deposit at ČSOB, a.s., no.: 193341249 / 0300.
The increase was registered on November 18, 2004.
Based on the decision of the Board of Directors of Unit Account, an application on entering of the house with the land-registry no. 169
build on the lot 198/2 in the cadastre of the Old Town Prague valued at CZK 13,528,120 to the Foundation's property was filed on
September 3, 2004 and registered on October 5, 2004.
On December 22, 2004, the Unit Account acquired another part of FIF amounting at CZK 9,183,000 and put it to the above
mentioned term deposit until the appeal to the Supreme Court of the Czech Republic is settled. The increase was registered on
January 6, 2005.

8. Accounting Period of the Financial Statement and the Balance Sheet Day
The accounting period of the Unit Account is the calendar year 2005 and the balance sheet day by the § 19 par.1 ZoÚ is December 31, 2005.
9. Accounting Methods in use
The Unit Account has made tax and account remissions in the same value by the law.
10. The Way of the Running of Accounting Records
Accounting data are running electronic by the use software MRP for the lead of double-entry bookkeeping attending to law no.
563/1991 of the Collection. The running is providing by Marie Krátká, director of the Unit Account.
11. The Way of the Deposit of Accounting Records
Accounting records are filing according to § 31 and § 32 ZoÚ in the archives of the Unit Account.
12. Information about Important Facts Happened between the Balance Sheet Day and Day of Fitting the Financial Statement
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13. The participation in Commercial Companies
The Account Unit has any participation in commercial companies.
14. – 15. Information about Credit Papers and Shares during Accounting Period
The Account Unit has any credit papers and shares.
16. Securities, Obligations
The Unit Account owns these allotment certificates:
– Balanced Fund of the Foundations, Investment Company PIONEER Investments, ŽB – Asset Management, a.s. 15,607,165 pieces
– Shares Fund of the ČSOB Foundation, OB Invest, Investment Company, a.s.
5,200,000 pieces
– Growth Fund of the Foundations, Investment Company PIONEER Investments ŽB-Asset Management, a.s.
5,422,483 pieces
– Actives Strategie, Investment Company Activest Investmentgesellschaft
385 pieces

17. – 19. Debts and Liabilities
The Unit Account has any debts and liabilities.
20. The Economic Result by the Activities
The economic result of the Unit Account is providing with the final profit of CZK 1,432,000, for the activities:
main activities: profit CZK 1,065,000
business activities: profit CZK 367,000
The economic result 2005 of the Unit account (profit after the tax in the amount of CZK 1,415,000) is diverted to the account of
“outstanding loss previous years”.
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21. Information about Employees
The Unit account has one employee in the position director.
Personal costs total
CZK 815,629
From these:
Wages and salaries
Social security
CZK 173,842
Other social costs
–
Legal social costs
–
Other social costs
–

CZK 641,787

22. The Recompenses of Members of the Board of Directors, Board of Supervisors and Grant Committee
The members are recompensing by the rules halt-yearly, the total amount for 2005 is CZK 105,700.
23. Including Value-Added tax
The Unit Account became on July 1, 2004 the payer of including value-added tax.

The entire text of Statement of Accounts of 2005 is deposit at the CAF office.

www.nca.info

