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A. Poslání a cíle nadace

Posláním Nadace české architektury je prezentace české
architektury jako nedílné součásti současného umění. Pomocí
grantů, které nadace každoročně uděluje, systematicky
podporuje výstavní a publikační aktivity zaměřené jak pro
odborníky, tak pro širokou veřejnost. Podporuje projekty, které
prezentují českou architekturu v zahraničí a snaží se pomoci
při zprostředkovaní zahraničních architektonických výstav
v České republice. Nadace nepřispívá na vlastní profesní
činnost architektů ani na provoz a aktivity škol architektury.
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B. 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 úspěšně zúčastnila
výběrového řízení vyhlášeného Úřadem vlády České republiky na
rozdělení Nadačního investičního fondu (dále NIF), díky kterému
bylo její nadační jmění posíleno finančními prostředky státu. 
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C. Zpráva o činnosti 
nadace v roce 2009



1. Správa objektů v Praze a Brně

NČA je vlastníkem dvou nemovitostí v Praze

a Brně. Obě nemovitosti jsou historické domy

situované v centru města. 

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 University Karlovy.
Původně se jednalo o dva samostatné domy, které spojil
v hypotetické rekonstrukci gotického stavu architekt
Jaroslav Fragner v letech 1949-1953.
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Oba objekty jsou pronajaty a příjmy z nájmů jsou
trvalým finančním zdrojem nadace. Příjmy z nájmů 
roku 2009 činily u brněnského domu 3,3 miliony Kč,
u pražského domu 1,5 milionů Kč. Oba objekty jsou ve
spolupráci s nájemci a dle finančních možností NČA
postupně opravovány. 

Pražský dům je v lepším technickém stavu, v jeho
prostorách sídlí již od vzniku nadace Galerie Jaroslava
Fragnera, a restaurační zařízení Klub architektů. Nově byl
otevřen v přízemí objektu designový obchod Futurista
Universum, který nabízí vedle publikací drobný design
českých návrhářů a výrobců. Od července 2008
probíhala v prostorách 1.patra a podkroví objektu
rekonstrukce. Cílem bylo zvětšit a zkvalitnit výstavní
prostory a vybudovat nové kancelářské zázemí
v podkroví objektu. Rekonstrukce se z finančních
důvodů protáhla, v prosinci 2009 bylo požádáno
u Odboru výstavby Městské části Praha 1 
o kolaudační řízení. Celkové náklady rekonstrukce 
činily 7 587 123 Kč.

Technický stav brněnského domu není vyhovující a tak
částka, kterou vyžadují běžné opravy a údržba je
poměrně vysoká. NČA se v roce 2009 rozhodla provést
částečnou rekonstrukci výstavních prostor, která umožní
jejich lepší využití. Práce budou ukončeny v 1.čtvrtletí
roku 2010, k 31. 12. 2009 bylo investováno 1 868 435 Kč.

V objektu sídlí Galerie architektury, kancelář 
České komory architektů, jazyková škola BEC,
knihkupectví Knižní klub, restaurační zařízení Áčko.
Místo kavárny STYX v přízemí objektu, nový nájemce
Astram s.r.o. otevřel v prosinci pivní bar. V září 2009 byla
uzavřena nová nájemní smlouva s Lukášem Nedomou,
který si pronajal prostory po bývalé vinárně U Rytíře. 
Na vlastní náklady zajistí rekonstrukci prostor a otevře
zde počátkem roku 2010 pivnici, předpokládané
náklady rekonstrukce (600 000 Kč) mu budou vráceny
formou slevy na nájemném.
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2. Galerie Jaroslava Fragnera v Praze

a Galerie architektury v Brně

Do výstavního plánu galerií správní rada
nadace nezasahuje a jsou v plné kompetenci
obou galeristů – Dana Merty v Praze a Renaty
Vrabelové v Brně. Občanská sdružení se
každoročně zúčastňují nadací vypsaného
grantového řízení. 

V roce 2009 získalo v řádném výběrovém
řízení občanské sdružení Architectura částku
250 000 Kč a občanské sdružení Centrum
architektury 234 500 Kč. Vedle toho dostaly
obě sdružení mimořádný grant ve výši
150 000 Kč na úhradu nákladů spojených
s provozem galerie. Situace v Galerii
Jaroslava Fragnera si vyžádala udělení dalších
dvou mimořádných grantů v celkové hodnotě
198 000 Kč. Bližší informace naleznete v části
Grantová politika nadace. 
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Z důvodu souladu s nadačním zákonem jsou obě galerie pronajaty
občanským sdružením – Architectura v Praze a Centrum
architektury v Brně. Výše nájemného je symbolická a činí 1 Kč
ročně. Občanským sdružením je umožněno prostory galerií dále
pronajímat za podmínek vycházejících z nájemní smlouvy. Mimo
nájemné hradí provozovatelé galerií poplatky za služby tj. energii
a topení, které činily za rok 2009 pro pražskou galerii odhadem
102 645 Kč (není dosud vyúčtována spotřeba plynu a energie za
2. pololetí roku 2009) a 114 480 Kč pro brněnskou galerii.



Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1, tel./fax: 222 222 157, e-mail: gjf@gjf.cz, http: //www.gjf.cz

Projektil / Exhibice
Netradiční prezentace práce
mladého architektonického
ateliéru 
prosinec 2008 – leden 2009

Young Viennese Architects 
Výstava mladých
architektonických studií z Vídně,
rakouský výstavní projekt
únor – březen 2009

Made in I.G.
Studenti a diplomanti Ivana
Gürtlera FA STU Bratislava
březen – duben 2009

Architektura: Portugalsko 
za hranicemi Portugalska
Realizace známých portugalských
architektů v zahraničí
duben 2009

Miroslav Baše: Město –
Suburbie – Venkov
Pocta České komory 
architektů 2008
květen 2009

Horror Vacui / Děs prázdnoty 
Urbanistická imploze
v Holandsku
přednáška Hanse Ibelingse
květen – červen 2009

DaM architekti 1989-2009
Projekty a realizace známého
architektonického ateliéru
červen – září 2009

Martin Roubík architekt,
Snohetta.Rom.Arfo
Osobnost Martina Roubíka 
(1949-2008)
říjen – listopad 2009

Twenty After Twenty
Kreativní přístup mladých
architektů z ČR a Slovenska
listopad – leden 2009
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2.1. Přehled výstav v Galerii Jaroslava

Fragnera v Praze v roce 2009

New Face of Prague
Výstava doprovázená
stejnojmennou publikací,
kterou připravila Galerie
Jaroslav Fragnera v roce
2008, je určená
k prezentaci pražské
architektury především
v zahraničí. Představuje
výběr padesáti projektů
a realizací nejrůznějšího
charakteru.
Design Faktory Bratislava,
leden 2009
UAUIM Bukurešt, 
únor – březen 2009
Saské ministerstvo financí
Drážďany, listopad 2009

Český architektonický
kubismus
Výstava doplněná
katalogem mapuje
kubistické stavby
v českých krajích. Vznikla
v roce 2007 a během roku
2009 byla prezentována
na těchto místech:
České centrum New York,
únor – březen 2009
Velvyslanectví ČR
v Lucembursku, 
březen 2009
Amos Anderson Art
Museum Helsinky, 
duben 2009
České centrum Tokio,
duben – květen 2009
Colegio de Arquitectos
Madrid, červen 2009

ARCHIczech, březen –
květen 2009
V rámci Dnů české
architektury v Berlíně se
konalo několik výstavních
akcí, které představily
současnou českou
architekturu:
New Face of Prague,
Velvyslanectví ČR v Berlíně
Věra a Vladimír
Machoninovi,
Velvyslanectví ČR v Berlíně
Zelená architektura, České
centrum v Berlíně
Generace, Deutches
Architektur Centrum DAZ
Berlín

Vedle výše uvedených výstav galerie zprostředkovala 
či se podílela na organizaci řady prezentací české
architektury v zahraničí. Jednalo se o tyto výstavy:



Galerie architektury, Starobrněnská 16/18, 602 00 Brno, tel./fax: 542 212 506, e-mail: renata.vrabelova@ga-brno.cz, http: //www.ga-brno.cz
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2.2. Přehled výstav v Galerii 

architektury v Brně v roce 2009

Průvodce po současné
brněnské architektuře II.
Brno a jeho současná architektura
ve fotografiích Filipa Šlapala 
a Davida Židlického
listopad 2008 – leden 2009

Výškové stavby pro Prahu
Zásady umísťování výškových
staveb ve vybraných lokalitách,
přednáška Olega Hamana
únor – březen 2009

Casua
Přehlídka tvorby pražského
ateliéru
březen – duben 2009

14.ročník studentské soutěže
Xella 2008/2009
téma: Pavilon člověka/ 
Zoo Praha Trója
květen – červen 2009

Rintala Eggertsson Architects
Skandinávská architektura 
a konceptuální instalace
září – listopad 2009

Průvodce po brněnské
architektuře III.
Brno – Architektura 1945 – 1990
prosinec 2009

Bedřich Rozehnal 1902 – 1984
Tradiční výstava Spolku Obecní
dům Brno a Muzea Města Brna
prosinec 2009 – leden 2010



3. Grantová politika nadace

Návrh rozdělení grantů mezi vybrané projekty
připravuje grantová komise nadace složená ze
zástupců správní rady nadace a přizvaných
odborníků. Konečné rozdělení podléhá schválení
správní rady NČA.

V roce 2009 vypsala správní rada NČA jedno
výběrové řízení, ve kterém byla rozdělena částka
1 000 000 Kč mezi projekty se zaměřením na
výstavní aktivity 718 500 Kč, na publikační
a přednáškovou činnost 281 500 Kč. Výběr projektů
provedla grantová komise ve složení: Milena
Sršňová, Aleš Burian, Jaroslav Zima, Marek Chalupa,
Ladislav Kuba, Petr Malinský a správní rada nadace.
Finančním zdrojem grantového řízení jsou výnosy
z majetku NIF a výnosy z vlastního jmění nadace
tj. z pronájmu nemovitostí. 

Vedle výběrového řízení přidělila správní rada na
základě individuální žádosti tři mimořádné granty
celkem ve výši 218 000 Kč. Dále, s vědomím
obtížné ekonomické situace, poskytla správní rada
oběma galeriím provozní granty ve výši 150 000 Kč.
Ke konci roku byl z titulu neuskutečnění projektu
vrácen grant roku 2009 ve výši 15 000 Kč. Celková
částka poskytnutá na granty za rok 2009 tedy činí
1 503 000 Kč. 

Grantová politika NČA je zaměřena na aktivity, které jsou obecně a trvale přínosné
pro českou architekturu a architektonickou veřejnost. Každoročně NČA vypisuje
a v odborném tisku inzeruje výběrové řízení na přidělení grantů. Účastnit se mohou
jednotlivci, sdružení i právnické osoby. Podmínky výběrového řízení je možno nalézt
na http://www.nca.info/Granty/Jak získat grant. 
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3.1. Kategorie A - výstavy

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 

19 projektů, grantová komise vybrala 11 projektů,

mezi které rozdělila částku 718 500 Kč.

3.1.1. Dům umění města Brna – 20 000 Kč
„Pavel Janák – Svědek doby“
Výstava, která proběhne v Domě umění města Brna
počátkem roku 2011, představí, na základě studia
dochovaných dobových materiálů, osobnost Pavla
Janáka v celém spektru jeho aktivit. K výstavě bude
vydán reprezentativní katalog. Autorem celého
projektu je Rostislav Koryčánek.

3.1.2. Centrum architektury, GA Brno –
150 000 Kč „Brno – Architektura 1945–1990 “
Výstava, navazující na stejnojmenný projekt
z minulého roku, představila ve fotografiích Filipa
Šlapala a Davida Židlického tentokrát brněnskou
architekturu doby totality. Podařilo se, díky
časovému odstupu, zmapovat historii a aktuální 
stav architektury této nedávné doby.
Výstavu doprovází česko-anglický katalog, 
který navazuje grafikou i formou na dva již vydané
průvodce po brněnské architektuře. 

3.1.3. Centrum architektury, GA Brno –
60 000 Kč „Sami Rintala – Projekty a realizace“
Výstava představila tvorbu architektonického
ateliéru Rintala Eggertsson Architects z Osla. Devět
projektů a realizací z let 2000–2008 okázalo osobitý
přístup architektů k tvorbě. Řada projektů vznikla
jako výsledek architektonických workshopů, které
architekti Rintala a Eggertsson pořádali pro své
studenty. Jednou z nejznámějších realizací je
Plovoucí sauna z roku 2002 ve vesnici Rozendal
v Norsku.
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3.1.4. Centrum architektury, GA Brno –
33 500 Kč – „Riegler – Riewe Architekten“ 
Výstava měla představit tvorbu známého
rakouského architektonického atelieru ze
Štýrského Hradce. Bohužel se však z finančních
důvodů nemohla uskutečnit a grant byl
převeden na výstavu Sami Rintala. 

3.1.5. Spolek pro ostravskou
kulturu SPOK, Ostrava – 
30 000 Kč – „Architektonické
výstavy 2009“
Spolek pro ostravskou kulturu
pořádal v roce 2009 v Kabinetu
architektury Domu umění v Ostravě
čtyři architektonické výstavy
doplněné katalogy, přednáškami
a komentovanými prohlídkami. 
Jednalo se o tyto výstavy:

Architekt Oscar Niemeyer Brasília
40 vystavených fotografií Damjana
Prelovška představilo stavby velikána
světové moderní architektury
realizované ve městě Brasília, na
jehož moderní výstavbě se zásadně
podílel. 

Erich Mendelsohn Dynamika
a funkce, vize kosmopolitního
architekta
Výstava, vytvořená Německým
institutem pro zahraniční vztahy,
představila dílo světoznámého
architekta Ericha Mendelsohna. 
Právě jedna z jeho realizací –
obchodní dům Bachner z roku 1933
byl projektován pro Ostravu. 

Gallia Romanica
Výstava fotografií románské
architektury a sochařství ve Francii. 

Architekt Robert Konieczny 
Logika prostoru
Autorská výstava polského architekta,
příslušníka mladé generace polských
architektů, který získal několik
mezinárodních ocenění. 

Více informací týkajících se činnosti
sdružení viz. http: www.cnarch.cz.
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3.1.7. Architectura, GJF Praha –
150 000 Kč – „Martin Roubík.architekt –
Snohetta.ROM.ARFO“
Martin Roubík zemřel před rokem ve věku
necelých 60 let. Jeho znalosti, výrazná
kritičnost obohacená dlouhým pobytem
v zahraničí a nadhled byly velkým přínosem
pro českou architekturu. Působil po několik
let v grantové komisi nadace. Retrospektivní
výstava, která proběhla v říjnu 2009 v Galerii

Jaroslava Fragnera v Praze, přiblížila nejen
jeho architektonickou tvorbu ale i jeho
nevšední život. Po emigraci do Norska
spoluzaložil dnes světoznámý ateliér
Snohetta, s jehož týmem získal několik
významných ocenění a je spoluautorem
staveb jako Knihovna v Alexandrii, Muzeum
v Lillehammeru, Norská národní opera v Oslu.
Po návratu do Česka založil ateliér GEM
a získal společně s Reginou Loukotovou

čestné uznání v mezinárodní soutěži na 
Velké egyptské muzeum v Gize. Vedle
osobnosti Martina Roubíka výstava
představila tři instituce, které pomáhal
zakládat: architektonický ateliér Snohetta,
nadaci a galerii ROM a nakladatelství
architektury a umění ARFO. 
Výstava je v česko-anglické verzi
a předpokládá se její realizace v zahraničí. 

3.1.6. Římskokatolická farnost Jiříkov,
Jiříkov – 35 000 Kč – „Architektonické
návrhy Johana Lucase Hildebrandta 
pro sakrální stavby Šluknovska“ 
Výstava, která proběhla v ambitech Lorety
v Rumburku koncem roku 2009, představila
formou dobových plánů a fotografií sakrální

stavby jednoho z nejvýznamnějších tvůrců
středoevropského baroka architekta Johana
Lucase Hildebrandta. Součástí projektu byla
odborná přednáška a exkurze do několika
uvedených kostelů. Celá výstava byla 
v českoněmecké verzi a předpokládá se její
realizace v sousedním Německu a Rakousku. 
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3.1.8. . Architectura, GJF
Praha – 100 000 Kč – 
„60´/70´ Věra & Vladimír
Machoninovi“ 
Výstava, připravená ve
spolupráci s NG a vystavená 
na půdě Velvyslanectví ČR
v Berlíně, proběhla v rámci 
Dnů české architektury
v Berlíně v březnu až květnu
2009. Představila rozsáhlou
tvorbu manželů Machoninových,
jednou z realizací je samotná

budova velvyslanectví. Výstava
též poukázala na fakt, že
vystavené stavby byly řešeny
komplexně od celku až po
detail a design užitkových
předmětů a nábytku. 
Dále otevřela okruh otázek
rekonstrukce těchto objektů,
které jsou často prováděny 
bez respektování celkové
architektonické koncepce
a autorských práv architekta. 

3.1.9. Moravská galerie
v Brně – 30 000 Kč – „Josef
Hoffmann: Inspirace“
Nová stálá expozice v Muzeu
Josefa Hoffmanna v Brtnici
u Jihlavy má důstojným
způsobem připomenout
jednoho z nejvýznamnějších
osobností středoevropské
architektonické scény na
počátku 20. století. Byla

připravena společně s muzeem
MAK z Vídně. Návštěvníky
seznamuje s tvorbou Josefa
Hoffmanna, brtnického 
rodáka, prostřednictvím jeho
autentického nábytku, skla,
keramiky a šperků. Historické
fotografie a secesní nábytek
dokreslují atmosféru
architektova rodného domu. 
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3.1.10. Spolek posluchačů architektury ČVUT Praha – 30 000 Kč – „Olověný Dušan 2009“
Soutěž a výstava Olověný Dušan se stala již prestižní akcí vyhlašovanou každoročně Spolkem posluchačů architektury
při FA ČVUT v Praze. Cílem soutěže je získat nezávislý pohled na kvalitu výuky architektury na FA ČVUT v Praze.
Porota, složená z architektů různé generace, vybírá ve třech kolech a závěrem nominuje 10 projektů do finále soutěže.
Slavnostní vyhlášení vítězného projektu a nejlepšího ateliéru spojené s výstavou nominovaných projektů proběhlo
v březnu v prostorách nově otevřené Národní technické knihovně v Dejvicích. Více informací týkajících se činnosti
sdružení viz. http: www.spa-fa.cz

3.1.11. Spolek Obecní
dům Brno – 80 000 Kč –
„Bedřich Rozehnal
1902–1984“, výstava,
katalog
Spolek Obecní dům Brno
seznamuje systematicky
prostřednictvím výstav
a publikací veřejnost
s meziválečnou moderní
architekturou Moravy. 

Od roku 1998 vydává ediční
řadu zaměřenou na dosud 
opomíjené architekty
brněnské avantgardy. 
Pro rok 2009 byl vybrán
Bedřich Rozehnal, architekt
jehož dílo je převážně
soustředěno na
zdravotnické stavby. Sociální
politika ve třicátých letech
umožnila rozvoj nemocnic

a právě Bedřich Rozehnal 
se v letech 1935–1950 této
oblasti intenzivně věnoval.
První stavbou byla
onkologická léčebna 
„Dům útěchy“ v Brně na
Žlutém kopci, závěrečnou
pak monumentální projekt
Zemské klinické nemocnice
v Brně Bohunicích.
Výstavu doprovází katalog.
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3.2. Kategorie B – publikace a přednášky

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem

20 projektů, grantová komise vybrala 8 projektů,

mezi které rozdělila částku 281 500 Kč.

3.2.1. Jana Kostelecká,
Brno – 20 000 Kč – „Pecha
Kucha Night Prague“,
série přednášek
5 večerů přednášek třetího
ročníku Pecha Kucha Night
Prague, které proběhly v kině
Aero v Praze, byly dopředu
beznadějně vyprodány.
Každý večer se prezentovalo
14 vybraných architektů,

designérů, grafiků, fotografů,
malířů či sochařů za pomocí
20-ti obrázků v čase 20vteřin
na každý obrázek. Tento
ojedinělý koncept vznikl
v Tokiu díky dvojici britských
architektů – Astrid Klein
a Marka Dythama a koná se
již ve 210 městech světa.
Atraktivní živá setkání
kreativních lidí si získaly

velkou popularitu především
mezi mladými posluchači.
Jeden premiérový večer
proběhl v rámci
karlovarského filmového
festivalu .
Více informací týkajících se
projektu viz. http:
www.pechakucha.cz,
www.pecha-kuch.org 
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3.2.2. Občanské sdružení Fiducia,
Ostrava – 20 000 Kč –„Ostravské
přednášky a diskuse
o architektuře 2009“
Občanské sdružení Fiducia patří
k jednomu z organizátorů kulturního
života v Ostravě. Během roku
připravuje vedle jiných aktivit i řadu

výstav, přednášek a moderovaných
diskuzí zaměřených na současnou
architekturu. Ostravské veřejnosti se
v roce 2009 se představil vídeňský
teoretik architektury Jan Tabor,
a brněnský architekt Zdeněk Fránek.
Proběhly veřejné debaty, orientované
na žhavá témata Ostravy – vypisování

architektonických soutěží, výstavba
nového koncertního centra a nové
vědecké knihovny. Fiducia se zapojila
do festivalu Architecture Week, který
se konal po Praze i v Ostravě, zde se
zaměřením na moravskoslezský
region. Dále sdružení uspořádalo
přednášku Henriety Moravčíkové

o slovenské architektuře. V rámci
Bienále Industriální stopy Fiducia
organizovala industriální projížďku
Ostravou s průvodcem Martinem
Strakošem. Více informací o všech
aktivitách sdružení naleznete na 
http: www.antikfiducia.com 



3.2.3. Aerofilms s.r.o., Praha –
40 000 Kč „Architekt odpadu“, film
Dokumentární film „Architekt odpadu“
vypráví o americkém architektu
Michaelu Reynolsovi, který
vlastnoručně staví v poušti Nového
Mexika domy bez jakékoliv
infrastruktury. Stavebním materiálem je

odpad. Domy „zemělodě“ jsou
svébytnými archami – energeticky
soběstačnými a nezávislými na okolním
světě. Jejich součástí je zásobárna
dešťové vody, solární panely na výrobu
elektřiny, ohřev vody a topení a skleník
na pěstování základních potravin. 
Při výstavbě se architekt dostal do

konfliktu s úřady, ve filmu je zachycen
jeho boj o prosazení změn zákona,
který by umožnil experimentální
výstavbu. Film měl premiéru v červnu
2009 v kině Světozor a byl dán do
distribuce po celé ČR.
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3.2.4. Terra Madoda o.s., Pardubice
– 26 5000 Kč – „Offcity 09“, série
přednášek
Festival Offcity, pořádaný pro širokou
pardubickou veřejnost, aktivně reaguje
na aktuální problémy a potřeby města.
V rámci 2. ročníku festivalu se
uskutečnily tyto přednášky: 

Kuba, Pilař Architekti – Nová budova
fakulty chemicko-technologické,
Cuboid Architekti – Rekonstrukce
krajské knihovny Pardubice,
Adam Gebrian, Osamu Okamura –
Veřejný prostor.
Veškeré aktivity sdružení Terra Madoda
je možno sledovat na http: www.offcity.cz.

3.2.5. Zlatý řez, občanské sdružení, Praha – 70 000 Kč –
„Zlatý řez“, časopis
NČA již tradičně podporuje vydávání časopisu Zlatý řez. Časopis
existuje již od roku 1992, jednotlivá čísla jsou připravovaná jako
tematické celky. V roce 2009 vyšlo číslo Zlatý řez 31 pod názvem
„Architektura příroda kultura“, věnované tématu vztahu mezi
přírodou a kulturou. Vedle teorie jsou uvedeny příklady začlenění
soudobé architektury do svého okolí. 



3.2.6. ERA 21 s.r.o. – 15 000 Kč – D.O.M.E.K“,
publikace
České vydání polské publikace A.Machowiaka
a D.Mizielinskeho o současné architektuře pro
nejmladší čtenáře, která představuje 35 projektů
z celého světa poutavou formou, blízkou dětskému
vnímání. Kniha bohužel ale nemohla být z finančních
důvodů vydána a grant byl v plné výši vrácen. 

3.2.7. Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice –
30 000 Kč – „Vendula Hlídková: Pavel Janák 
Obrys doby“, publikace
Antologie textů Pavla Janáka shrnuje vedle
zásadních studií, které jsou považovány za důležitou
součást teorie české architektury 20. století, i méně
známé texty, které zůstávají zajímavou reflexí
kulturního a společenského dění té doby. Texty jsou
doplněny dobovými fotografiemi a Janákovými
kresbami. 

3.2.8. Nakladatelství Arbor Vitae, Řevnice 
– 60 000 Kč – „Norbert Kiesling: Pavel Janák
Monografie“, publikace
Dr. Norbert Kiesling se soustavně věnuje studiu
Janákova díla již téměř 15 let. Zpracoval Janákovu
pozůstalost v Archivu architektury NTM. Díky
vlastnictví Janákovy vily na pražské Babě udržuje
dobré vztahy s Janákovou rodinou, dalším zdrojem
archivních materiálů i tradovaných informací.
Rozsáhlá monografie by měla obsahovat
500 fotografií. Z finančních důvodů nebyla v roce
2009 vydána, správní rada odsouhlasila převod
grantu na rok 2010.
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Vzhledem k obtížné ekonomické situaci ve společnosti a ke skutečnosti, že obě

galerie nedostaly granty od Ministerstva kultury v dostatečné výši, rozhodla se

správní rada obě galerie podpořit provozním grantem ve výši 150 000 Kč. 

3.3. Granty udělené na provoz GJF

v Praze a GA v Brně



3.4.1. Architectura, GJF Praha – 40 000 Kč –
„Portugalsko za hranicemi Portugalska“,
výstava
Výstava, připravená Portugalskou komorou
architektů, představuje projekty portugalských
architektů v zahraničí. Vedle Alvara Sizy jsou
ukázány realizace dalších 17 ateliérů, vybrané
projekty jsou doslova z celého světa. Kurátor
výstavy, portugalský architekt Ricardo Carvalho,
chtěl zdůraznit vlil současné portugalské
architektury v mezinárodním prostředí
a vyzdvihnout její moderní výraz. Výstava proběhla
v Lapidáriu Betlémské kaple v dubnu 2009.

3.4.2. Architectura, GJF Praha – 158 000 Kč – 
„Martin Roubík.architekt – Snohetta.
ROM.ARFO“, výstava
Vedle řádného grantu uděleného ve výběrovém
řízení viz. bod 3.1.7 poskytla správní rady
mimořádný grant, díky kterému bylo možné výstavu
realizovat. 

3.4.3. Spolek Obecní dům Brno – 20 000 Kč – 
„Petr Pelčák: Několik poznámek k současné
architektuře“, publikace
Sbírka textů Petra Pelčáka by měla sloužit
především potřebám studentů architektury. 
Je rozdělena do několik kapitol, které mapují
důležité oblasti oboru. Publikace byla vydána
u příležitosti výstavy architektonických prací
současných brněnských ateliérů, která proběhla 
na jaře roku 2009 v Moravské galerii v Brně.
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3.4. Mimořádné nadační 

příspěvky

Mimořádné nadační příspěvky jsou přidělovány na základě individuálních žádostí a naléhavosti

finančního pokrytím nových projektů vznikajících až po termínu výběrového řízení.

3.5. Vrácené nadační příspěvky

3.5.1. ERA 21 s.r.o. – 15 000 Kč –
D.O.M.E.K“, publikace
Nadační příspěvek, udělený v roce 2009, 
byl vrácen v plné výši, viz. 3.2.6.

3.6. Závěrečné shrnutí Rozdělené granty 1 503 000 Kč
Z toho: 
výběrové řízení 1 000 000 Kč 
(z toho mezi občanská sdružení 750 000 Kč)
provozní granty 300 000 Kč
mimořádné granty 218 000 Kč
vrácené granty -15 000 Kč
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D. NIF

NČA uspěla ve výběrovém řízení, vyhlášeném Úřadem vlády České

republiky v lednu 2001. Úkolem výběrového řízení bylo rozdělení

Nadačního investičního fondu (dále NIF), založeného v roce 1993

Fondem národního majetku ČR mezi vybrané nadace. NČA získala

celkem částku 35 977 000 Kč. Správa a využití těchto prostředků jsou

vázány smlouvou uzavřenou mezi Fondem národního majetku ČR později

Ministerstvem financí ČR a nadacemi. Pravidelné roční výnosy byla NČA

povinna rozdělovat formou grantů v otevřeném výběrovém řízení

samostatně a nezávisle na vlastních programech.
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Výnosy
Výnosy z NIF v roce 2009 byly podstatně lepší než v roce předchozím. Došlo
ke stabilizaci na akciových trzích a to se odrazilo v pozitivním vývoji fondů.
Výnosy za rok 2008 byly takřka nulové. V roce 2009 všechny tři fondy
vyplácely dividendy, stoupla též nominální hodnota podílových listů. Podíl
jednotlivých finančních produktů na výnosech je následující:

úroky z běžného účtu 1 489,11
dividenda podílových listů Balancovaného fondu nadací 246 116,92 
dividenda podílových listů ČSOB nadační 136 790,15
dividenda podílových listů Růstového fondu nadací 795 348,79
CELKEM 1 179 744,97

Pozn.: Výnosy roku 2009 se rozdělují v roce 2010. Skutečné výnosy z NIF roku 2008 byly
pouze 5 198,04 Kč (viz. Výroční zpráva roku 2008)

Nadační příspěvky z NIF
Povinná vypočtená částka 688 960,00
Rozděleno 750 000,00

Na základě Dodatku č.6 ke smlouvě s Fondem národního majetku
z 4. 5. 2005, který mění pravidla pro využití výnosů z finančních
prostředků z NIF, se správní rada rozhodla změnit grantové řízení nadace.
Dodatek určuje, bez ohledu na skutečné výnosy, algoritmus výpočtu
povinné částky, určené na granty z prostředků NIF. Tato částka musí být
rozdělena výhradně mezi neziskové organizace. Díky tomu a skutečnosti,
že částka, kterou NČA pravidelně rozděluje, je vyšší, nadace počínaje
rokem 2006 vyhlašuje pouze jedno výběrové řízení za podmínky, 
že vypočtená povinná částka je rozdělena výhradně mezi občanská
sdružení. Při výpočtu se vychází z výše registrovaného příspěvku z NIF,
která činí 35 977 000 Kč. Povinná částka pro rok 2009 je 688 960 Kč.
Podmínka byla splněna, mezi občanská sdružení bylo ve výběrovém
řízení rozděleno celkem 750 000 Kč.

Přehled uložení finančních prostředků z NIF k 31. 12. 2009
1. Podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční

společnost, a.s., otevřený podílový fond v počtu 15 587 560 ks 
k 31. 12. 2009 v celkové nominální hodnotě 15 819 814,64 Kč, 

2. Podílové listy Podílového fondu ČSOB institucionální – nadační, 
ČSOB Investiční společnost, a.s., v počtu 5 200 000 ks 
k 31. 12. 2009 v celkové nominální hodnotě 5 336 760 Kč, 

3. Podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer investiční společnost, a.s.,
otevřený podílový fond v počtu 14 780 556 ks k 31. 12. 2009 v celkové
nominální hodnotě 14 699 262,94 Kč.

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

Náklady
Díky novému způsobu organizace rozdělování nadačních příspěvků, 
kdy je vyhlašováno pouze jedno výběrové řízení, neuplatňuje NČA
v nákladech z NIF nákladové položky související s organizací řízení. 
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E. 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, e-ARCHITEKT). Na stránkách těchto médií se objevují
informace o aktivitách obou architektonických galerií a dění v nadaci. 
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F. Struktura nadace

Složení orgánů NČA k 31. 12. 2009:

Předseda správní rady: Ivan Vavřík
Místopředseda správní rady: Martin Peterka
Ostatní členové správní rady: Tomáš Bezpalec

Michal Kuzemenský
Tomáš Zlámal
Radek Kolařík

Předseda dozorčí rady: Lenka Hájková
Ostatní členové dozorčí rady: Neda Cajthamlová

Jakub Fišer
Ředitel kanceláře NČA: Marie Krátká
Sídlo NČA: Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1
Kancelář NČA: Masarykovo nábřeží 250 – budova

Mánes, 110 00 Praha 1
tel.: 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 v roce 2009:
Milena Sršňová, Aleš Burian, Jaroslav Zima,
Marek Chalupa, Ladislav Kuba, Petr Malinský. 

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.

Struktura NČA je zakotvena ve Statutu nadace, tvoří ji správní rada, dozorčí rada a kancelář nadace. Správní rada nadace
je 6členná, dozorčí rada 3členná. Funkční období členů je tříleté, každý rok končí mandát 2 členů správní rady a 1 člena
dozorčí rady. Členové, jejichž členské období končí a kteří nehodlají znovu kandidovat, podají SR návrhy kandidátů. Další
návrhy mohou podat ostatní členové správní a dozorčí rady. Členové správní a obdobně dozorčí rady volí ze svého středu
předsedu

Dne 2. 12. 2009 proběhly řádné volby. Opětovně byli zvoleni
Tomáš Bezpalec, Michal Kuzemenský a Lenka Hájková, nově
byl zvolen Jakub Fišer místo odstupujícího Jana Aulíka. 
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G. Finanční zpráva 
nadace
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1.1. Nadační majetek NČA 
k 31. 12. 2009 tvoří
a/ nemovité věci:
– domem čp. 341 v Brně postaveném

na pozemku č. parc. 479, pozemek
č. parc. 479 o výměře 417 m2

(zastavěná plocha) v katastrálním
území město Brno, městská část
Brno – střed, zapsaných na LV č. 52
u Katastrálního úřadu Brno - město,
se všemi součástmi a příslušenstvím
tak, jak jsou popsány ve znaleckém
posudku soudního znalce
ing. Miroslava Stibůrka ze dne 
24. 5. 1998, č. znal. posudku 27/1/98,

– domem čp. 33 v Brně postaveném
na pozemku č. parc. 478/2, pozemek
č. parc. 478/2 o výměře 271 m2

(zastavěná plocha) v katastrálním
území město Brno, městská část
Brno – střed, zapsaných na LV č. 52
u Katastrálního úřadu Brno – město,
se všemi součástmi a příslušenstvím
tak, jak jsou popsány ve znaleckém
posudku soudního znalce
ing. Miroslava Stibůrka ze dne 
24. 5. 1998, č. znal. posudku 27/2/98,
které byly oceněny ve znaleckém
posudku soudního znalce ing. M.
Stibůrka ze dne 24. 5. 1998, číslo
znaleckého posudku 27/1/98 a ve
znaleckém posudku ing. M. Stibůrka
ze dne 24. 5. 1998, číslo znaleckého
posudku 27/2/98 celkem částkou 
19 985 970 Kč. 

- domem čp. 169 postaveném na
pozemku č. parc. 198/2 v k.ú. Staré
Město / č. kat. území 727024/
zapsaných na LV č. 268 pro obec
Praha /č. obce 554782/, katastrální
území Staré Město u Katastrálního
úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, oceněných
znaleckým posudkem soudního
znalce Ing. Aleny Šanovcové ze dne
29. 6. 2004, č. znaleckého posudku
3366/2004, na celkovou částku
13 528 420 Kč. 

b/ nepeněžitý majetek náležící do
nadačního jmění
– podílové listy Balancovaného fondu

nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený podílový
fond v počtu 15 587 560 ks 
k 31. 12. 2009 v celkové nominální
hodnotě 15 819 814,64 Kč, 

– podílové listy Podílového fondu
ČSOB nadační, OB Invest, 
investiční společnost, a.s., v počtu
5 200 000 ks k 31.12. 2009 v celkové
nominální hodnotě 5 336 760 Kč, 

– podílové listy Růstového fondu
nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený podílový
fond v počtu 14 780 556 ks
k 31. 12. 2009 v celkové nominální
hodnotě 14 699 262,94 Kč.

1.2. Ostatní majetek NČA 
tvoří k 31.12.2009
a/ nemovitý majetek
– majetkový podíl na fotovoltaické

elektrárně v obci Hostětín na
Moravě ve výši 1 400 872 Kč. 

b/ nepeněžitý majetek
– podílové listy Balancovaného fondu

nadací, Pioneer investiční
společnost, a.s., otevřený podílový
fond v počtu 27 209 ks k 31. 12. 2009
v celkové nominální hodnotě 
27 614,41 Kč, 

– podílové listy fondu Activest
Strategie, HVB Bank v počtu 358 ks
byly z důvodů uzavření fondu dne
18. 5. 2009 zpětně odkoupeny.
Prodejem NČA získala částku
27 743,14 EUR tj. 746 290,47 Kč
při realizaci ztráty ve výši 
-725 098,43 Kč.

b/ peněžitý majetek 
uložený na bankovních účtech ve výši
3 681 044,49 Kč a peněžitý majetek
v pokladně nadace ve výši 2 666,85 Kč.

Závazky: NČA nemá žádné závazky

Investice do majetku NČA:
Správní rada NČA rozhodla na jaře
roku 2004 o dalším zhodnocení
výstavních prostor Galerie Jaroslava
Fragnera. Vycházela z možnosti
zbudovat v půdních prostorách
objektu kancelářské prostory
a vytvořit tak novou velkorysejší
výstavní plochu v celém 1. patře
objektu. Pro tyto účely vypracoval
architekt Luboš Jíra projekt pro

stavební povolení. V roce 2005
proběhla první etapa rekonstrukce.
Byly přesunuty plynové kotle na půdu
objektu do nově zbudované kotelny
a v 1. patře se uvolnily prostory, které
galerie používala zatím jako sklad.
V roce 2006 se začala projektově
připravovala druhá náročnější fáze
rekonstrukce, na jaře 2008 proběhlo
výběrové řízení na dodavatele. Byla
vybrána firma Fajstavr s.r.o. z Prahy.
K 31. 12. 2009 bylo investováno
celkem 7 587 122,55 Kč, ke stejnému
datu bylo požádáno o kolaudaci.
Běžná údržba domu činila 20 047 Kč.
Paralelně s rekonstrukcí pražského
objektu probíhala v letních měsících
2009 rekonstrukce brněnské galerie.
Vedle interiérových úprav galerie se
vyměnilo osvětlení a položila nová
dřevěná podlaha. Celkové náklady
k 31. 12. 2009 činily 1 868 435 Kč.
V rámci běžné údržby bylo třeba
investovat 10 951 Kč. 
Náklady spojené s údržbou kanceláře
činily 3 718 Kč. 

NČA vstoupila do společného
projektu několika nadací a obce
Hostětín. Předmětem byla výstavba
fotovoltaické elektrárny, která je
pořízená za investice tří nadací –
nadace Partnerství, nadace Veronica
a NČA. Všechny nadace se podílí 
na investici stejným dílem tj.
1 400 872 Kč. Provozovatelem
elektrárny bude obec Hostětín, stavba
byla ke dni 22. 12. 2009 zkolaudována. 

1. Majetek NČA
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Příjmy v roce 2009
Podstatnou část příjmů NČA, relativně nezávislých
na ekonomické situaci, tvoří příjmy z pronájmu.
Jejich výše zůstává stabilizována a všechny
pohledávky za nájemné roku 2009 byly do
1.čtvrtletí roku 2010 uhrazeny. Díky relativnímu
zklidnění na finančních trzích se výrazně zlepšila
výkonnost podílových fondů a ty byly schopné ke
konci roku vyplatit zajímavou výši dividendy. 
Z důvodů uzavření fondu Activest Strategie, HVB
Bank byla NČA donucena podílové listy tohoto
fondu prodat za nevýhodnou aktuální cenu. 

Tržby z pronájmů 4 801 155,20 60,85 %
Tržby z prodeje služeb 1 061 267,45 13,45 %
Tržby z prodeje zboží 1 250,40 0,01 %
Úroky, kurzovní zisky 97 477,67 1,23 %
Jiné ostatní výnosy 4 530,60 0,07 %
Výnosy z krátkodobého 
finančního majetku 1 178 685,47 14,94 %
Prodej cenných papírů 746 290,47 9,45 % 
CELKEM 7 890 657,86

Náklady v roce 2009 
Aktivity roku 2009 si nevyžádaly neplánované
náklady a hospodaření proběhlo v souladu se
schváleným rozpočtem. Dosud nedošlo ke
zkolaudování rekonstruovaných prostor v objektu
Galerie Jaroslava Fragnera, žádost o kolaudační
řízení byla podána na Odbor výstavby Městské
části Praha 1 ke konci roku 2009. Celkové náklady
ve výši 7 587 122,55 Kč zůstávají zaúčtovány do
zkolaudování na účtu 042 Pořízení HIM. 
V letních měsících roku 2009 probíhala
rekonstrukce výstavních prostor v Brně. 

Vzhledem k tomu, že se nejednalo o zásadní
stavební zásahy ale šlo spíše o úpravu interiéru
galerie, stavební práce nepodléhají kolaudačnímu
řízení. K 31. 12. 2009 bylo investováno celkem
1 868 434,73 Kč s tím, že některé práce byly
přesunuty z finančních důvodů do příštího roku.
Výše uvedená částka je do ukončení rekonstrukce
vedena na účtu 042 Pořízení HIM. 
V roce 2000 NČA za částku 1 471 388,90 Kč
nakoupila celkem 358 ks podílových listů fondu
Activest Strategie, HVB Bank. Jak již bylo uvedeno
v odstavci Příjmy, NČA musela přistoupit
k odprodeji těchto podílových listů. Prodejem byla
realizována ztráta ve výši 725 098,43 Kč. 

Základní členění nákladů:
Spotřeba materiálu 8 149,72 0,12 %
Spotřeba energie, 
vody, tepla (Brno, Praha) 1 267 406,02 18,63 %
Prodané katalogy 622,80 0,00 % 
Opravy a údržba 34 716,37 0,51 %
Cestovné + reprezentace 74 875,90 1,10 %
Ostatní služby 392 145,58 5,76 %
Mzdové náklady 976 467,00 14,35 %
Sociální pojištění, ostatní 
sociální náklady 259 611,00 3,81 %
Daně a poplatky 17 471,00 0,25 %
Kurzové ztráty 28 479,21 0,41 %
Odpisy 475 564,00 6,99 %
Ostatní náklady 294 195,13 4,32 %
Poskytnuté příspěvky 1 503 000,00 22,13 %
Prodané cenné papíry 1 471 388,90 21,62 %
CELKEM 6 804 093,38

Členění nákladů dle činnosti nadace:
Náklady na provoz 3 354 140,48 49,29 %
Vyplacené nadační 
příspěvky 1 503 000,00 22,10 %
Odpisy 475 564,00 6,99 %
Prodané cenné papíry 1 471 388,90 21,62 %
CELKEM 6 804 093,38

Dle Statutu NČA mohou náklady na správu nadace
činit max. 20% z registrovaného nadačního jmění 
tj. 69 491 390 Kč což činí 13 898 278 Kč. Tato
podmínka byla splněna.

Závěrečné zhodnocení ekonomických
ukazatelů
Hospodaření NČA v roce 2009 bylo ukončeno
ziskem ve výši 1 086 565,23 Kč. K zisku výrazně
pomohly vyplacené dividendy nadačních fondů. 
Nutno však konstatovat, že prakticky byly veškeré
volné finanční prostředky použity na rekonstrukci
brněnské galerie. Na účtu 042 Pořízení HIM byla
k 31. 12. 2009 registrována částka 9 455 557,28 Kč 
tj. 7 587 122,55 Kč za rekonstrukci pražské 
a 1 868 434,73 brněnské galerie.
Bohužel negativně se na hospodářském výsledku
podepsal nucený odkup podílových listů fondu
Activest Strategie, HVB Bank.

Přílohy:
Výrok auditora
Rozvaha k 31. 12. 2009
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009
Příloha k Účetní závěrce sestavená k 31. 12. 2009

2. Ekonomické ukazatele roku 2009
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ZPRÁVA  NEZÁVISLÉHO AUDITORA   
o ověření účetní závěrky ,
prověření hospodaření s prostředky NIF v roce 2009
a ověření návrhu výroční zprávy za rok 2009

za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

NADACE  ČESKÉ ARCHITEKTURTY
Betlémské náměstí 5a
110 00 PRAHA  1
IČO  67 98 43 12

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

Identifikační údaje:
Název ověřované účetní jednotky: Nadace České architektury (nezisková
organizace)
Zastoupené: Ing. Marii Krátkou, ředitelkou nadace 
Sídlo: Betlémské nám. 5a, 110 00 Praha 1    
Zapsaná: v OR vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 2      
Datum vzniku: 16. 3. 1998
IČ: 67 98 43 12                                               
Právní forma: nadace
Předmět činnosti: nadační činnost v oblasti architektury         
Statutární orgán: správní rada nadace

Auditorská společnost pověřená auditem: 
ACON audit, s.r.o., 434 01 Most, Budovatelů 2830, 
zapsaná v seznamu auditorských společností KA ČR  osvědčení č. 269  
Zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  č. 12696, IČ: 25 02 56 60   
Jednatel společnosti  a auditor: Ing. Olga Matějková
osvědčení č. 480 Komory auditorů ČR
Ověřované období: od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009        
Datum vyhotovení: 26. 5. 2010

Ověřili  jsme   přiloženou účetní závěrku Nadace české architektury, Betlémské
nám.5a, 110 00 Praha 1,  IČ 67 98 43 12,  tj. rozvahu k 31.12.2009, výkaz zisku
a ztráty za období od 1.1.2009 do 31.12.2009  a přílohu této účetní závěrky,
včetně popisu použitých významných metod.  Údaje o Nadaci jsou uvedeny
v úvodní části přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení  účetní závěrky v souladu s českými účetními
předpisy  odpovídá statutární orgán Nadace české architektury (dále jen
„nadace“). Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní
kontroly nad sestavením účetní závěrky a věrným zobrazením skutečností v ní
uvedených tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět
dané situaci přiměřené účetní odhady. 
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Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní
závěrce. Audit jsme provedli  v souladu se zákonem o auditorech,
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní
informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik
významnosti nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne
k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních
odhadů provedených neziskovou organizací i posouzení celkové prezentace
účetní závěrky.
Auditem bylo ověřeno, že   nadační jmění je spravováno s péči 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.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora 
Podle  našeho názoru účetní závěrka  podává  věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanční situace  Nadace České architektury  k 31. 12. 2009 a nákladů, výnosů a
výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s předpisy České republiky. 

OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Ověřili jsme výroční zprávu za rok 2009 Nadace České architektury. V obsahu
návrhu výroční zprávy za rok 2009 jsme nezjistili žádný nesoulad s údaji
uvedenými v auditované účetní závěrce, z nichž výroční zpráva vychází, ani
žádné skutečnosti zkreslující informace.

PROVĚŘENÍ PROSTŘEDKŮ z NIF
Prověřili jsme i plnění povinností vyplývajících ze  smluv uzavřených s MF ČR
(původně s Fondem národního majetku) o poskytnutí prostředků z Nadačního
investičního fondu (dále jen z NIF). Prostředky  ve výši 35 977 000 Kč byly
vloženy do nadačního jmění, účetnictví spojené s těmito prostředky je vedeno
na samostatných střediscích  a výnosy zjištěné metodikou poskytovatele byly
použity v souladu s požadavky uzavřených smluv.
Za rok 2008 byla vypočtena výše nadačních příspěvků z NIF ve výši 688 960  Kč,
ve skutečnosti bylo v roce 2009 rozděleno 750 000,- Kč.
Veškeré  výnosové operace na samostatném středisku NIF představovaly v roce
2009 z dividend  výnos ve výši   1 178 255,86 Kč a výnos z úroků z běžného
účtu částku 1 489,11 Kč, celkem tedy výnos za rok 2009 představoval částku 
1 179 744,97 Kč.  
Tento výnos roku 2009 bude rozdělen v roce 2010 dle platné metodiky MF ČR. 
Náklady na rozdělování nadačních příspěvků nejsou zahrnovány do nákladů
střediska NIF.
Přehled o výnosech  NIF je v příloze této zprávy.

Datum  zprávy: 26. května 2010
Jméno a sídlo auditora:  ACON audit, s.r.o. – číslo osvědčení o zápisu 
do seznamu auditorských společností č. 269
Ing. Olga Matějková – auditor 
číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů 480 
tř. Budovatelů 2830, 434 01 MOST

Podpis auditora:
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Přílohy zprávy: Rozvaha k 31. 12. 2009
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009
Příloha k účetní závěrce 
Přehled o dividendách a rozdělení prostředků z NIF

Zápis o projednání zprávy auditora
Zástupce NADACE  potvrzuje, že veškeré podklady předložené k ověření účetní
závěrky Nadace české architektury za r. 2008  byly v pořádku vráceny.
Se zprávou auditora byl seznámen a potvrzuje její převzetí dne  1. června 2010

Ing. Arch. Ivan Vavřík                 
předseda správní rady Nadace

Ing. Marie Krátká                         
ředitelka Nadace

Se zprávou auditora byla seznámená dozorčí rada Nadace české architektury 

dne 

Ing. Lenka Hájková
předseda DR

PROHLÁŠENÍ
Toto prohlášení je poskytováno  Nadací české architektury, Betlémské nám.5a,
110 00 Praha v souvislosti s auditem její roční účetní závěrky k 31. 12. 2009, který
provedla společnost ACON audit, s.r.o. a to za účelem vydání výroku o tom, zda
účetní závěrka věrně zobrazuje stav aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých
a oběžných aktiv , finanční situaci a výsledek hospodaření  NADACE.
Vydáváme, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí toto prohlášení:
Uznáváme svou odpovědnost za účetní závěrku zpracovanou v souladu se
zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích  a zákonem č. 563/1991 Sb., účetnictví 
(v platném znění) včetně zveřejňovaných informací, které jsou právními
předpisy požadovány.
Nedošlo k nesprávnostem vzniklým z viny vedení  NADACE, které by mohly mít
významný vliv na účetní závěrku.
Poskytli jsme Vám přístup ke všem účetním a dalším písemnostem.
NADACE vyhověla všem smlouvám, které by, pokud by nebyly splněny, mohly
mít významný vliv na účetní závěrku. Nedošlo k žádným jednáním mezi
NADACÍ a státními orgány, která by se týkala výjimek z platných předpisů
a jejich porušení.
Nemáme žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu a klasifikaci
aktiv a pasiv zobrazených v účetní závěrce.   
NADACE má pohledávky po lhůtě splatnosti, které jsou řádně vymáhány.
Zaznamenali a vykázali jsme všechny závazky, jak skutečné, tak potencionální.
Nevyskytly se jiné události po datu účetní závěrky, které by vyžadovaly její
úpravu a doplnění.
Neexistují žádné formální ani neformální kompenzační zůstatky 
na kterémkoli účtu.

V Praze dne 25. 5. 2010 

Ing. Marie Krátká                                                                                                                             
ředitelka NADACE
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Rozvaha k 31. 12. 2009
(v tisících Kč)

AKTIVA Stav Stav 
k prvnímu dni k poslednímu dni

účetního období účetního období 
A. Dlouhodobý majetek celkem 37 866 76 565
A I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 26 38
A.I.2. Software 26 38
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 45 814 49 093
A.II.1. Pozemky 2 653 2 653
A.II.3. Stavby 35 194 36 595
A.II.4. Samostatné movité věci 44 44
A.II.7. Drobný dlouhodobý hm. majetek 336 336
A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 7587 9455
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 35 883
A.III. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 35 883
A.IV. Oprávky k dlohodobému majetku celkem -7 974 -8 449
A.IV.2. Oprávky k softwaru -26 -38
A.IV.6. Oprávky ke stavbám -7 568 -8 031
A.IV.7. Oprávky k samost.movitým věcem -44 -44
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému majetku -336 -366
B. Krátkodobý majetek celkem 40 482 6 255
B.I. Zásoby celkem 110 109
B.I.7. Zboží na skladě 110 109
B.II. Pohledávky celkem 1 882 1 279
B.II.1. Odběratelé 925 701
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 169 138
B.II.5. Ostatní pohledávky 258 213
B.II.18. Daň z přidané hodnoty 530 227
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 38 485 3 684
B.III.1. Pokladna 7 3
B.III.3. Účty v bankách 4 110 3 681
B.III.4. Majetkové cenné papíry 34 368
B.IV. Jiná aktiva celkem 5 1 183
B.IV.1. Náklady příštích období 4 5
B.IV.2. Příjmy příštích období 1 1178

AKTIVA CELKEM 78 348 82 820

PASIVA Stav Stav 
k prvnímu dni k poslednímu dni

účetního období účetního období 
A. Vlastní zdroje celkem 77 604 81 677
A.I. Jmění celkem 76 763 79 749
A.I.1. Vlastní jmění 79 878 79 878
A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku -3 115 -129
A.II. Výsledek hospodaření celkem 841 1 928
A.II.1. Účet výsledku hospodaření xxxxxxxx 1087
A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím období -13 xxxxxxxx
A.II.3. Neuhrazená ztráta  a nerozdělený zisk z minulých let 854 841
B. Cizí zdroje celkem 744 1143
B.III. Krátkodobé závazky celkem 378 876
B.III.1. Dodavatelé 5 379
B.III.3. Přijaté zálohy 16
B.III.4. Ostatní závazky 41 116
B.III.5. Zaměstnanci 32 38
B.III.7. Závazky k inst.soc.zabezpečení a zdrav.pojištění 30 45
B.III.9. Ostatní přímé daně 11 27
B.III.17. Jiné závazky 91 85
B.III.22. Dohadné účty pasivní 168 170
B.IV. Jiná pasiva celkem 366 267
B.IV.1. Výdaje příštích období 366 267

PASIVA CELKEM 78 348 82 820
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009
(v tisících Kč)

Činnost Činnost Činnost
hlavní hospodářská celkem

A. NÁKLADY
A.I. Spotřebované nákupy celkem 1 275 1 1 276
A.I.1. Spotřeba materiálu 8 8
A.I.2. Spotřeba energie 1 267 1 267
A.I.4. Prodané zboží 1 1
A.II. Služby celkem 490 12 502
A.II.5. Opravy a udržování 35 35
A.II.6. Cestovné 47 47
A.II.7. Náklady na reprezentaci 28 28
A.II.8. Ostatní služby 380 12 392
A.III. Osobní náklady celkem 1 236 1 236
A.III.9. Mzdové náklady 976 976
A.III.10. Zákonné sociální pojištění 260 260
A.IV. Daně a poplatky 17 17
A.IV.15. Daň z nemovitosti 16 16
A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 1 1
A.V. Ostatní náklady celkem 322 322
A.V.21. Kurzové ztráty 28 28
A.V.24. Jiné ostatní náklady 294 294
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 1 948 1 948
A.VI.25. Odpisy dlouhodobého majetku 476 476
A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly 1 472 1 472
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1 503 1 503
A.VII.32. Poskytnuté příspěvky 1 503 1 503

NÁKLADY CELKEM 6 791 13 6 804

Činnost Činnost Činnost
hlavní hospodářská celkem

B. VÝNOSY
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 5 862 1 5 863
B.I.2. Tržby z prodeje služeb 5 862 5 862
B.I.3. Tržby za prodané zboží 1 1
B.IV. Ostatní výnosy celkem 58 45 103
B.IV.15. Úroky 36 45 81
B.IV.16. Kursové zisky 17 17
B.IV.18. Jiné ostatní náklady 5 5
B.V. Tržby z prodeje majetku 1 924 1 1 925
B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů 746 746
B.V.24. Výnosy z dlouhodob.finančního majetku 1 178 1 1 179

VÝNOSY CELKEM 7 844 47 7 891
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 053 34 1 087
C.I.34. Daň z příjmu
D. Výsledek hospodaření po zdanění 1 053 34 1 087
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Příloha roční účetní závěrky

Nadace české architektury
k 31. prosinci 2009
(za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009)

Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví
obsah účetní závěrky pro účetní jednotky u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.  
Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč.

Obsah přílohy
I. Obecné informace (Čl. II)
1. Popis účetní jednotky
2. Zřizovatelé společnosti
3.   Členové dozorčích orgánů k rozvahovému dni 31. 12. 2009
4.  Změny a dodatky provedené v účetním období do příslušné evidence
5.   Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním období
9.   Zaměstnanci společnosti, osobní náklady a odměny statutárních a dozorčích orgánů společnosti

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (Čl. III)
1.    Způsob ocenění majetku
1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku   
1.3  Ocenění cenných papírů, majetkových podílů a derivátů
1.4  Peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky při vzniku
5.   Odpisování
6.   Přepočet cizích měn na českou měnu
7.  Oceňování majetku reálnou hodnotou

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (Čl. IV)
1.   Fyzická inventura majetku  k 31. 12. 2009
2.   Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (A.)
3.   Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (A.)
4.   Tuzemské a zahraniční majetkové CP a majetkové účasti (A.III.6.)
5.   Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ke dni 31.12.2009
6.   Zásoby (B.I.)    
7.   Pohledávky B.II.1
8.   Pohledávky z titulu zádržného – dlouhodobé pohledávky 
9.   Poskytnuté provozní zálohy (B.II.4.)
10. Dohadné účty aktivní (B.II.18.) 
11. Ostatní a jiné pohledávky (B.II.5 a B.II.17.)
12. Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti (B.II.1.)
13. Pohledávky ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám (B.II.7.) 
14. Pohledávky daňové k finančnímu úřadu (B.II.8.-11.)
15. Pohledávky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 

16. Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech (B.III.1., B.III.3.) Kč/EUR
17. Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti (B.III.4.)
18. Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP (B.III.5.)
19. Časové rozlišení aktivních účtů (B.IV.)
20. Vlastní jmění (A.I.1.)
21. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků (A.I.3.) účet 921
22. Změny vlastních zdrojů – v průběhu účetního období – pasiva A.
23. Úhrada výsledku hospodaření minulého účetního období ve výši -13 a návrh na použití

výsledku hospodaření běžného účetního období ve výši zisku 1087 tis.Kč 
24. Přijaté zálohy (B.III.3.) 
25. Dohadné účty pasivní (B.III.22.)
26. Závazky po lhůtě splatnosti
27. Závazky k zaměstnancům B.III.5 a ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

(B.III.7.)
28. Závazky k finančnímu úřadu (B.III.8. – 11.)
29. Splatné závazky ke správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu
30. Časové rozlišení pasivních účtů (B.IV.)
31. Výnosy podle jednotlivých činností organizace (B.)
32. Náklady podle jednotlivých činností organizace (A.)
33. Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činností
34. Odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti

I. Obecné informace

1. Popis účetní jednotky

Název organizace: Nadace české architektury.
Sídlo organizace: Betlémské nám.5a, 110 00  Praha 1
Místo výkonu činnosti: Masarykovo nábřeží 250, 110 00  Praha 1
Identifikační číslo: 679 84 312
Právní forma: nadace
Rozhodující předmět  činnosti: Podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti

současné kultury. Realizuje se pomocí grantů.
Ostatní činnost: Pronájem nemovitostí, které jsou v majetku nadace
Místo registrace: Městský soud v Praze, oddíl N, vložka 58
Datum vzniku: 04.12.1998

2. Zřizovatelé společnosti:
Právnická osoba Sídlo společnosti, IČO Povaha vkladu Výše vkladu Datum vkladu
Nadace Český Masarykovo nábř. 250, nemovitost 19 985 970 30. 6. 1997
fond umění 110 00  Praha 1, 

629 30 711
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3. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 31. 12. 2009

Členové statutárních orgánů ke dni 31.12.2009
Příjmení Jméno Funkce
Vavřík Ivan předseda správní rady
Peterka Martin místopředseda správní rady
Bezpalec Tomáš člen správní rady
Kolařík Radek člen správní rady
Kuzemenský Michal člen správní rady
Zlámal Tomáš člen správní rady

Členové dozorčích  orgánů ke dni 31.12.2009
Příjmení Jméno Funkce
Hájková Lenka předsedkyně dozorčí rady
Cajthamlová Neda člen dozorčí rady
Fišer Jakub člen dozorčí rady

4. Změny a dodatky provedené v účetním období zapisované do příslušné evidence 
(např. obchodní rejstřík, Ministerstvo vnitra)

Změna ve složení dozorčí rady nadace – k 2.12.2009 byl ukončen mandát Jana Aulíka v dozorčí radě
nadace a místo něho byl zvolen Jakub Fišer.

5. Organizační struktura organizace a její zásadní změny v uplynulém účetním období
Nadace má vedle statutárních orgánů kancelář nadace s jediným pracovníkem – ředitelem, který je
v zaměstnaneckém poměru. Ředitelem nadace je ing. Marie Krátká.

9. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady a odměny statutárních orgánů společnosti

9.1. Zaměstnaci 
Běžné Minulé

účetní období účetní období
Počet zaměstnanců 1 1
Osobní náklady zaměstnanců 950 828 819 690

9.2. Statutární orgány
Běžné Minulé

účetní období účetní období
Počet členů SR a DR NČA 9 9
Odměny členům statutárních orgánů 285 250 235 500

II. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce
jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhláškou č. 504/2002
Sb, v platném znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním
předmětem činnosti není podnikání a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účetnictví bylo zpracováno při používání následujících obecných účetních zásad: zásady věrného
a poctivého zobrazení skutečností, předpoklad trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti,
zásada periodicity, nezávislosti účetních období, vymezení okamžiku realizace (aktuální princip),
vymezení účetní jednotky, zákazu kompenzace, stálosti metod, oceňování v historických cenách,
opatrnosti, bilanční kontinuity, oceňování peněžní jednotkou, srozumitelnosti informací, přednosti
obsahu před formou, objektivity účetních informací, zásada významnosti, srovnatelnosti a trvalosti
účetních záznamů.
K podstatným změnám v oceňování, postupech odpisování, účtování a vykazování oproti minulému
účetnímu období  nedošlo.
Při zpracování účetnictví je používaný software  MRP, Slušovice.
Účetní záznamy jsou uschovány v kanceláři organizace Nadace české architektury, Masarykovo
nábř. 250, 110 00 Praha 1.
Účetním obdobím je kalendářní rok.

1. Způsob ocenění majetku 

1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
Nakupovaný  dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek  je oceňován pořizovací cenou. 

1.3 Ocenění cenných papírů, majetkových podílů a derivátů
Cenné papíry, majetkové podíly a deriváty jsou při pořízení oceňovány pořizovací cenou.

1.4 Peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky při vzniku 
Jsou oceňovány jmenovitou hodnotou.

5. Odpisování 
Odpisový plán je vytvořen v souladu se zákonem o účetnictví a potřebami účetní jednotky.

Dlouhodobý majetek Způsob, metoda odpisování
Software do 60 tis. Kč 100 % v roce pořízení
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek –
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek –
Samostatné movité věci do 40 tis. Kč 100 % v roce pořízení, nad 40 tis. Kč

účetně rovnoměrně po předpokládanou dobu užitnosti
Drobný dlouhodobý majetek účtováno jako o zásobách
ostatní dlouhodobý hmotný majetek –
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6. Přepočet cizích měn na českou měnu 
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá organizace v průběhu účetního období:
– aktuální denní kurz vyhlašovaný ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.

7. Ocenění majetku reálnou hodnotou
Nadace stanoví  reálnou hodnotu u cenných papírů k rozvahovému dni 31.12.2009 a to dle výpisu
z registru cenných papírů přeceněných na reálnou hodnotu přes účet 921. 

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

Významné události, které nastaly mezi 31.12.2009 a 08.03.2010 
V září 2009 byla uzavřena nájemní smlouva s Lukášem Nedomou, který si pronajal prostory po
bývalé vinárně U rytíře v brněnském objektu. Prostory na vlastní náklady opraví a otevře zde
v první polovině roku 2010 pivnici. Předpokládané náklady rekonstrukce do výše maximálně 
600 000 Kč mu budou vráceny formou nájemného.
Kolaudace půdních prostor Galerie Jaroslava Fragnera v Praze je stále v řízení, celkové náklady ve
výši 7 587 122,55 Kč zůstávají na účtu 042 Pořízení HIM. 
Rekonstrukce výstavních prostor Galerie architektury v Brně není dokončena,  k 31. 12. 2009 bylo
investováno celkem 1 868 434,73 Kč.

1. Fyzická inventura majetku k 31.12.2009
Byla provedena v období od 02.01.2010 do 31.01.2010.
Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena v období od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010

2.Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku (A.)
PZ Přírůstek Úbytek KZ

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 26 12 0 38
z toho: software 26 12 0 38

ostatní 0 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 45 814 3 279 0 49 093
z toho: pozemky 2 653 0 0 2 653

stavby 35 194 1 401 0 36 595
drobný dlouhodobý hmotný majetek 336 0 0 336
nedokončený dlouhodobý majetek 7587 1 868 0 9455
samostatné movité věci a soubory 44 0 0 44
poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý hmotný majetek 0 10 0 10

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 35 883 35 883
z toho: ostatní dlouhodobý finanční majetek 35 883 35 883

ostatní 0 0 0 0

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku tvoří:
– u staveb – podíl na fotovoltaické elektrárně v Hostětíně na Moravě, uvedené do provozu na konci

roku 2009 a to v hodnotě 1 401 tis. Kč,
– u nedokončených investic se zvýšila hodnota o náklady na rekonstrukci nemovitosti Brno o 1 868

tis. Kč, celkové nedokončené investice dosáhly částky 9455 tis. Kč (nemovitosti Praha a Brno)
u obou bylo požádáno o kolaudaci. 

– na účet dlouhodobého finančního majetku (úč. 069) byly přeúčtovány podílové listy z účtu 251.

3.  Dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční  majetek (A.)
Druh majetku Běžné období Minulé období

Pořizovací cena Oprávky Pořizovací Oprávky
cena

Dlouhodobý nehmotný majetek 38 -38 26 -26
z toho: software 38 -38 26 -26

ostatní 0 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek 49 093 -8 449 45 814 -7 974
z toho: stroje a pozemky 2 653 2 653

stavby 36 595 -8 031 35 194 -7 568
drobný dlouhodobý hmotný majetek 336 -336 336 -336
nedokončený  dlouhodobý 
hmotný majetek 9 455 7 587
samostatné movité věci a soubory 44 -44 44 -44
zálohy 10

Dlouhodobý finanční majetek celkem 35 883 0 0 0
z toho: ostatní dlouhodobý finanční majetek 35 883 0 0 0

ostatní

4. Tuzemské a zahraniční majetkové CP a majetkové účasti (A.III.6.)
Typ fondu Počet ks Pořizovací Zůstatková Rozdíl

podílových cena cena Kč
listů Kč k 31. 12. 2009

Balancovaný fond nadací NIF 15 587 560 15 633 000 15 819 814,64 +186 814,64
Balancovaný fond nadací ostatní 27 209 27 055,60 27 614,41 +558,81
Růstový fond nadací NIF 14 780 556 15 144 000 14 699 262,94 -444 737,06
ČSOB nadační NIF 5 200 000 5 200 000 5 336 760 +136 760
Fond Strategie prodej 18. 5. 2009 385 1 471 388,90 prodejní -725 098,43

cena CP
746 290,47  

Opravné položky (pokud byly tvořeny podle obecných účetních zásad) – nebyl důvod pro tvorbu.
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5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ke dni 31.12.2009
Druh majetku Způsob Běžné období Minulé období
Majetek v oper. evidenci pořizovací cenou 0 0

6. Zásoby (B.I.) 
zásoby zboží – katalogy má  nadace ve výši 109 419 Kč

7. Pohledávky B.II.1 
Druh pohledávky Pohledávka vůči komu Částka  
Pohledávky z pronájmu

z toho: Hrabec Jiří 175 
ČEBUS, dopravní a cestovní kancelář 101
Fraktály Publisher s.r.o. 218
Snisnet.cz a.s. 32
Jan Krištofová 43
Gabriela Rychnovská 11
Knihkupectví Spolek 2 
Source v.o.s. 10
Architektura o.s. 89
Ing. arch. Petr Vaněk 19
Centrum architektury 1

CELKEM 701

8. Pohledávky z titulu zádržného – dlouhodobé pohledávky  
100 000 Kč firmě Dobrý dům s.r.o., která provádí rekonstrukci výstavních prostor Galerie
architektury v Brně

9. Poskytnuté provozní zálohy (B.II.4.)
Poskytnuté zálohy Poskytnuto komu Záloha celkem Kč
Krátkodobé Pražská plynárenská. 28

Pražská energetika 46
E.ON Energie 44
Mánes 20 

CELKEM 138 

10. Dohadné účty aktivní (B.II.18.)    
Nadace nemá.

11. Ostatní a jiné pohledávky (B.II.5 a B.II.17.)
PZ Přírůstek Úbytek KZ

Ostatní a jiné krátkodobé pohledávky 258 59 -45 272
Ostatní  pohledávky      B.II.5 258 -45 213
Jiné pohledávky            B.II.17 0 59 0 59

12. Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti z B.II.
Pohledávky po lhůtě splatnosti Běžné období Minulé období

Částka Částka
Souhrnná výše po lhůtě 597    875
– z toho 90 až 180 dnů 0 66
– z toho do 1 roku 135
– z toho nad 1 rok soudně vymáhané 388 352
– z toho nad 5 let soudně vymáhané 209 322

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

14. Pohledávky daňové k finančnímu úřadu (B.II.10.)  
PZ Přírůstek Úbytek KZ

Celkem jen DPH 530 0 330 227

15. Pohledávky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze  
Nadace nemá. 

16. Peněžní prostředky v hotovosti nebo na bankovních účtech (B.III.1., B.III.3.) Kč/EUR
Hotovost běžné minulé Bankovní účty běžné minulé
celkem (shodné 2 667 6 817 celkem (shodné 3 681 044 4 110 234
s částkou v rozvaze) s částkou v rozvaze)
z toho: CZK 2 667 6 817 běžný účet CZK 2 929 562 3 091 893

EUR 0 0 termínovaný vklad CZK 0 1 000 000
běžný účet EUR 751 482 18 341
termínovaný vklad EUR 0 0

17. Tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové CP a majetkové účasti (B.III.4.)        
Majetkové CP běžné období minulé období
Majetkové cenné papíry k obchod. 0 34 368

Podílové listy byly přeúčtovány z účtu krátkodobého fin. majetku (251) na účet  069 – ostatní
dlouhodobý fin. majetek

18. Tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové CP (B.III.5.)       
Nadace nemá. 

19. Časové rozlišení aktivních účtů (B.IV.)
Časové rozlišení PZ Přírůstek Úbytek KZ
Celkem 5 1 183 5 1 183
z toho: náklady příštích období 4 5 4 5

příjmy příštích období 1 1 178 1 1 178
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20. Vlastní jmění (A.I.1.)
Z čeho je tvořeno vlastní jmění Tvorba Použití
Nadační jmění 69 491 –
Nadační jmění nezapsané 12 –
Finanční vklad 8 800 –
Nefinanční vklad 1 575 –
Celkem 79 878 –

21. Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků (A.I.3.) účet 921
Důvod tvorby/ Tvorba Rozpuštění
rozpuštění rozdílu Rok Částka Proti Rok Částka Proti 

čemu čemu
MD D MD D

Přecenění podílových listů 2008 3 115 251
Přecenění podílových listů 2009 2 986 069
Stav k 31.12.2009     129

22. Změny vlastních zdrojů  – v průběhu účetního období – pasiva A.
Vlastní zdroje celkem – stav k 1.1. Běžné období Minulé období 
Vlastní jmění 79 878 79 878
Fondy
Oceňovací roz.z přec. fin. maj. -129 -3 115
VH ve schval. řízení -13
Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta 841 854
VH běžného období 1 087
Stav vlastních zdrojů celkem  k 31.12. 81 677 77 604

23. Úhrada výsledku hospodaření minulého úč. období ve výši -13 a návrh na použití výsledku
hospodaření běžného účetního období ve výši zisku 1087 tis. Kč

Způsob použití VH Návrh na rozdělení  
min. období VH běžného období

částka částka
Výsledek hospodaření -13 + 1 087
Zaúčtovat na účet nerozděl.zisku min. let -13 + 1 087

24. Přijaté zálohy (B.III.3.) 
Přijaté zálohy Přijato od Záloha Částka Částka 

celkem bez DPH DPH
Krátkodobé kauce pronájem 16 – –

25. Dohadné účty pasivní (B.III.22.) 
PZ Přírůstek Úbytek KZ

Celkem krátkodobé dohadné účty pasivní 168 27 25 170 
z toho: dohad energie GJF 18 27 45 

dohad plyn GJF 25 25 0
dohad energie Brno 80 80 
Mánes 45 45 

26. Závazky po lhůtě splatnosti 
Vše ve splatnosti.

27. Závazky k zaměstnancům B.III.5  a ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním
pojišťovnám (B.III.7.)

PZ Přírůstek Úbytek KZ
Celkem zaměstnanci   B.III.5 32 687 681 38
Celkem                          B.III.7 30 347 333 45
z toho: sociální pojištění 22 212 217 17

zdravotní pojištění VZP 8 131 112 26
zdravotní pojištění OZP 0 4 2 2
ostatní

28. Závazky k finančnímu úřadu (B.III.9. – 10.)
PZ Přírůstek Úbytek KZ

Celkem 11 159 143 27
z toho: zálohová daň 11 159 143 27

29. Splatné závazky ke správě sociálního zabezpečení,  zdravotním pojišťovnám, finančnímu úřadu  
Druh závazku Částka Datum Splatnost

vzniku
Sociální pojištění 17 31. 12. 2009 15. 1. 2010
Zdravotní pojištění 28 31. 12. 2009 15. 1. 2010
Zálohová daň zaměstnanců 27 31. 12. 2009 15. 1. 2010

30. Časové rozlišení pasivních účtů (B.IV.)
PZ Přírůstek Úbytek KZ

Celkem 366 267 366 267
z toho: výdaje příštích období 366 267 366 267
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31. Výnosy podle jednotlivých činností organizace (B.)
Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost

období období období období
běžné minulé běžné minulé

Celkem 7 844 10 548 47 27
z toho: tržby z prodeje služeb 5 862 5 371

tržby za zboží 1 22
z toho úroky 36 161 45
z toho kurzové zisky 17 1
z toho jiné ostatní výnosy 5
z toho tržby z prodeje majetku
z toho tržby a výnosy cenných papírů 746 5 015 5
z toho výnosy 
z dlouhodobého finančního majetku 1 178 1

32. Náklady podle jednotlivých činností organizace (A.)
Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost

období období období období
běžné minulé běžné minulé

Celkem 6 791 10 575 13 13
z toho: spotřeba materiálu 8 10

z toho spotřeba energie 1 267 1 284
z toho prodané zboží 1
z toho opravy a udržování 35 416
z toho cestovné 47 51
z toho náklady na reprezentaci 28 17
z toho ostatní služby 380 488 12 13
z toho osobní  náklady 1 236 1 147
z toho daně a poplatky 17 21
z toho ostatní náklady 322 108
z toho odpisy majetky 476 464
z toho prodané cenné papíry 1 472 5 500
z toho poskytnuté příspěvky 1 503 1 069

33. Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činností
Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost

období období období období
běžné minulé běžné minulé

Celkové náklady podle činnosti 6 791 10 575 13 13
Celkové výnosy podle činnosti 7 844 10 548 47 27
Výsledek hospodaření před zdaněním 1 053 -27 34 14
Daň – 20 %
Výsledek hospodaření po dani

34. Odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti
Běžné Minulé 

období období
Celkem 35 35
z toho: povinný audit účetní závěrky 1. 1. – 31. 12 běžného období 

a ověření výroční zprávy 35 35
poradenství o účetních principech a metodách 0 0

Zkratky: 
VJ – vlastní jmění, IČO – identifikační číslo, RČ – rodné číslo, VH – výsledek hospodaření, 
b.o. – běžné období,  m.o. – minulé období, PC – pořizovací cena, VN – vlastní náklady, 
RPC – reprodukční pořizovací cena, CP – cenné papíry,  PZ – počáteční zůstatek, 
KZ – konečný zůstatek, DNM – dlouhobý nehmotný majetek, DHM – dlouhodobý hmotný majetek,
DFM – dlouhodobý finannčí majetek

Sestaveno dne Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
23. 5. 2010

Právní forma účetní jednotky Poslání organizace
nadace viz. str. 3

Přehled využití příspěvků z NIF

Dle Dodatku č. 6 ke smlouvě s FNM z 4. 5. 2005 je zaveden nový způsob rozdělování. Příjemce NIF
je povinnen rozdělit algoritmem určenou částku bez ohledu na skutečné výnosy.

Rok Příspěvek Výnosy Povinná Rozděleno Rozdíl Bilance
NIF skutečné částka

2006 35 977 000 814 133,20 440 000 975 000 535 000 -80 438,30
2007 427 965,53 464 103 673 000 208 897 -245 034,47
2008 5 198,04 615 207 813 333 198 126 -808 135
2009 1 179 744,97 688 960 750 000 61 040 429 745

V Praze dne 31. 1. 2010

Ing. Marie Krátká


