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POSlÁNÍ A cÍle NAdAce

Nadace české architektury vytváří podmínky pro vznik
a prezentaci architektonických děl jako nedílné
součásti současné kultury. 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 i zahraniční
architekturu formou výstav, přednášek, tiskových
i webových prezentací a workshopů. Podporuje též
aktivity zaměřené na aktuální problémy současné
architektury. Další stěžejní aktivitou nadace je podpora
dvou architektonických galerií v Praze a v Brně.
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. června 1997 u Obvodního
úřadu pro Prahu 1 pod registračním číslem P1-525/97
jako Nadace Český fond architektury. Dne 4. prosince
1998 došlo v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb.
o nadacích k přeregistraci nadace u Krajského
obchodního soudu v Praze 2, oddíl N, složka č. 58 pod
novým jménem Nadace české architektury (NČA).
V roce 1999 se nadace stala členem asociace Fórum
dárců, sdružení nadací působících v České republice.
V lednu roku 2001 se nadace úspěšně zúčastnila
výběrového řízení vyhlášeného Úřadem vlády České
republiky na rozdělení Nadačního investičního fondu
(dále NIF), díky kterému bylo její nadační jmění
posíleno finančními prostředky státu.
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ZPRÁVA O ČiNNOSti NAdAce V ROce 2013

1. Správa objektů v Praze a Brně

NČA je vlastníkem dvou nemovitostí v Praze
(Betlémské nám. 5a) a Brně (Starobrněnská 16/18).
Obě nemovitosti jsou historické domy situované
v centru města, památkově chráněny, a registrovány
v nadačním majetku.

Oba objekty jsou pronajaty a příjmy z nájmů jsou
trvalým finančním zdrojem nadace. Příjmy z nájmů
roku 2013 činily u brněnského domu 2,2 milionů Kč,
u pražského domu 1,6 milionů Kč. Oba objekty jsou
ve spolupráci s nájemci a dle finančních možností
NČA postupně opravovány.

Pražský dům je v lepším technickém stavu, v roce
2013 bylo v rámci údržby a oprav investováno
129.318 Kč. V jeho prostorách sídlí již od vzniku
nadace Galerie Jaroslava Fragnera a restaurační
zařízení Klub architektů. V přízemí objektu je
v současné době designový obchod Futurista
Universum, který nabízí drobný design českých
návrhářů a výrobců. Dále zde byl ve druhém pololetí
2013 nově otevřen malý obchod s publikacemi
nakladatelství Arbor vitae.

Správní rada, vědoma si možných problémů
vyplývajících z vlastnictví nemovitosti na cizím
pozemku, otevřela v roce 2012 jednání s Magistrátem
hl. města Prahy ve věci nákupu pozemku pod
pražským objektem, ke koupi došlo v lednu 2013,
pozemek byl pořízen za částku 10.225.066 Kč, změna
byla zapsána v katastru nemovitostí k 11.3.2013.

Technický stav brněnského domu si pravidelně
vyžaduje větší investice, v roce 2013 byla dokončena
rekonstrukce fasády a výměna oken v celkové částce
1.048.688 Kč, běžné opravy činily 93.550 Kč.
V objektu sídlí Galerie architektury, kancelář ČKA,
jazyková škola BEC, a knihkupectví Knižní klub. Vedle
toho je v objektu několik restauračních zařízení – dvě
pivnice „U Rytíře“ a „Poutník“. S provozem pivnice
Poutník jsou již delší dobu závažné problémy – její
návštěvníci svým chováním obtěžují své okolí,
provozovatel pivnice neoprávněně užívá pozemek
před vstupem pro sezónní restaurační provoz.
Jakákoliv dohoda s provozovatelem nebyla možná,
a tak se správní rada rozhodla v prosinci 2012 podat
provozovateli výpovědi. Provozovatel na výpověď
nereagoval a prostory nadále používá. Spor se řeší
soudní cestou. Restaurace Áčko je v současné době
uzavřená , ale připravuje se její znovuotevření s novým
provozovatelem.

2. Galerie jaroslava Fragnera (dále GjF)
v Praze a Galerie architektury (dále GAB)
v Brně

Jednu z hlavních priorit NČA chápe v existenci dvou
architektonických galeriích – GJF v Praze a GAB
v Brně. Obě galerie jsou umístěny v objektech nadace
a provozovány občanskými sdruženími resp. spolky.
Do výstavního plánu galerií správní rada nadace
nezasahuje a jsou v plné kompetenci obou
provozovatelů, kteří se každoročně zúčastňují nadací
vypsaného grantového řízení. Brněnská galerie má
od února 2013 nového provozovatele – občanské
sdružení Centrum Architektury Brno zastoupené
Gabrielem Sedlákem.
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V roce 2013 získalo v řádném výběrovém řízení
občanské sdružení Centrum Architektury Brno částku
30.000 Kč. Vedle toho dostaly obě sdružení provozní
grant ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů
spojených s provozem galerie a grant na výstavní
program 600.000 Kč pro pražskou a 150.000 Kč
brněnskou galerii.

Bližší informace naleznete v části Grantová politika
nadace.

2.1. Aktivity GjF v Praze v roce 2013
GJF provozuje občanské sdružení Architectura o.s.,
zastoupené Danem Mertou. Sdružení má za sebou
širokou škálu aktivit, naplňujících funkci centra
architektury. Vedle „velkých“ architektonických výstav
v hlavním sále pořádá cyklus drobných výstav
v menších prostorách ve druhém patře objektu tzv.
A-Labu. Dále sdružení organizovalo několik výstav
mimo galerii jak v ČR, tak v zahraničí a přednášky.
V letních měsících již po několik let pořádá galerie na
nádvoří Betlémské kaple bohatý kulturní program,
využívající veřejný prostor k prezentaci současného
umění tzv. Open Air Arénu.

GJF se zapojila do dvouletého projektu „Architektura
mimo centra“, probíhajícího v rámci operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Předmětem projektu je architektura posledního
dvacetiletí v malých až středně velkých obytných
celcích a v krajině.

2.1.1. Přehled výstav v GjF

Jan Bočan
14/12-27/1/2013
Výstava Jan Bočan představila tvorbu jednoho
z nejvýraznějších českých architektů posledních 50 let.
Přehled Bočanovy celoživotní tvorby byl doplněn
i o originály kreseb a příklady jeho autorského nábytku.
Výstavu připravilo občanské sdružení Člověk a prostor
ve spolupráci s GJF, k výstavě byl vydán česko-
anglický katalog. Výstava byla převezena do Londýna
a Tbilisi. Ve dnech 19.1.2013 a 24.1.2013 proběhly
komentované prohlídky výstavy vedené Zdeňkem
Rothbauerem.

Knesl + Kynčl architekti
2/2–3/3/2013
Výstava představila tvorbu ateliéru dvou výrazných
osobností brněnské architektonické scény. Jejich
realizace se vyznačují střídmostí a kvalitou. Práce
ateliéru je v širokém záběru – od urbanistických celků
přes bytové domy až k menším rodinným domům.
K výstavě byl vydán katalog.

Swiss Position / 33 přístupů k trvale
udržitelnému způsobu stavění
8/3–14/4/2013
Putovní výstava se nezaměřila jen na stavební
a konstrukční inovativní postupy a rozvoj v oblasti
udržitelné výstavby, ale též na kvalitní architekturu.
Výstava byla doplněna přednáškami švýcarských
architektů:
7.3.2013 Roger Diener a Mataias Muller, Betlémská
kaple Praha
5.4.2013 Matthieu Jaccard, Neli Brauen, Doris Walchli,
Ivan Koleček, Městská knihovna Praha

Bienále experimentální architektury
26/4–26/5/2013
Bienále experimentální architektury v Praze je
mezinárodní platforma pro mapování aktuálních
tendencí a metod architektonického navrhování. Jeho
cílem je oživit zájem o architektonické uvažování, které
překračuje tradiční hranice. Výstava představila práce
studentů ateliérů Institutu architektury Angewangtekunst
z Vídně, Institutu experimentální architektury Univerzity
v Innsbrucku, Vysoké školy výtvarných umení
v Bratislavě, Fakulty architektury ČVUT v Praze a Vysoké
školy uměleckoprůmyslové v Praze. Na výstavu
navazovalo mezinárodní sympozium, které se konalo
22.5.2013 v kině Světozor v Praze, v rámci kterého
vystoupili přednášející: Greg Lynn, Marjan Colletti,
Hernan Diaz Alonso, Peter Stec, Miloš Florián.
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Active House Award 2013 / Velux
30/5–12/6/2013
Mezinárodní soutěž se zaměřením na trvale udržitelné
stavby hledá cestu ke stavbám s nulovou spotřebou
energie, které svým uživatelům nabízí zdravé vnitřní
prostředí bez negativního dopadu na klima. V GJF byly
vystaveny soutěžní projekty studentů z České
republiky a ze Slovenska. Ve dnech 20.6–1.9.2013
proběhly v GJF dvě výstavy s obdobným tématem –
vytvoření městského veřejného prostoru.

Madrid Rio Project
20/6–1/9/2013
V roce 2003 se městská rada Madridu rozhodla
revitalizovat veřejný prostor okolí řeky Manzanares,
která protéká městem. Hlavní komunikace byla
svedena do tunelu a na povrchu vzniklo deset
kilometrů nové městské zóny s veřejnými, sportovními
a kulturními zónami.

Evropská cena za městský veřejný prostor 2012
20/6–1/9/2013
Evropská cena za městský veřejný prostor byla
založena s cílem zdůraznit význam architektury
a urbanistického plánování při vytváření přístupnějších
a demokratičtějších měst. V současnosti představuje
jediné evropské ocenění, které hledá, hájí a podporuje
veřejná městská prostranství, která mohou oživit
kolektivní život města.

V rámci výstavního projektu proběhla 19.6.2013 ve
výstavních prostorách moderovaná debata Judity
Carrery z Barcelony a Janeze Koželje z Lublaně.
Dále se konala přednáška Ginése Garridy a Marii
Ailovy na téma Město budoucnosti v letním pavilonu
reSITE na Karlově náměstí v Praze

Young Architect Award 2013
11/9–29/9/2013
Cílem architektonické soutěže je zmapovat tvorbu
mladých a začínajících architektů a pomoci jim tak najít
své místo na současné architektonické scéně.
Zahájení výstavy a vyhlášení výsledků soutěže
proběhlo za účasti patronky soutěže Evy Jiřičné.

OFIS Open Files
5/10–24/11/2013
Výstava představila průřez tvorby mladé a úspěšné
architektonické dvojice ze Slovinska. Slavnostnímu
zahájení předcházela přednáška Roka Omana,
zakládajícího člena ateliéru OFIS architekti.

Architektura a víno ve Střední Evropě
3/12–30/1/2013
Výstava představila zajímavé současné stavby
pro vinařství ve středoevropském regionu.
V úvodu proběhlo sympozium, na kterém vystoupili
architekti společně s vinaři, prezentovali své
zkušenosti z oblasti navrhování a výstavby objektů pro
účely vinařství. K výstavě byl vydán katalog, výstava je
putovní v ČR i v zahraničí.

2.2.2. Přehled výstav v Galerii jaroslav Fragnera
v A-lABu

International Velux Award 2012
1/2–2/3/2013
Výstava studentských projektů mezinárodní soutěže
IVA 2012, tématem pátého ročníku bylo Světlo pro
budoucnost, vítězem se stala dvojice čínských
studentů architektury ze švýcarské univerzity ETH
v Curychu.

Beskydské vize
30/5–15/6/2013
Výstava studentských projektů z Letní školy
architektury v Rožnově pod Radhoštěm.

Vinařství FUA TUL
3/12/2013–30/1/2014
Výstava představila studentské projekty z ateliéru
Zdeňka Fránka a Dany Rakové na téma vinařství.
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2.2.3. Přehled výstavních akcí v rámci festivalu Open
Air Aréna na Betlémském náměstí
Festival Open Air Aréna, jehož organizátorem je GJF,
využívá potenciálu Betlémského náměstí a dvorního
traktu Betlémské kaple. Ve svém programu spojuje
výstavní aktivity s hudební a divadelní produkcí.

Současná krajinářská architektura
ve Visegrádských zemích 2013
18/4–1/5/2013
GJF zahájila další ročník Open Air Arény na
Betlémském náměstí výstavou s příznačným tématem
veřejného prostoru. Putovní přehlídka nejlepších
projektů současné krajinářské architektury
Visegrádských zemí realizovaných v posledních pěti
letech byla představena v dvorním traktu Betlémské
kaple, vernisáži výstavy předcházel diskusní panel
na půdě pražského magistrátu.

Objekt Samuela Nekoly
14/5–8/7/2013
Výsledek workshopu studentů FUA TUL, který proběhl
v Českých Budějovicích pod vedením japonského
architekta Takeshi Hosaky.

Jan Stolín
31/8-29/9/2013
Instalace objektu „Site-Specific“ Jana Stolína

Jiří Příhoda
9/10–17/11/2013
Instalace objektu „Archa (CelaII)

2.2.4. Přehled výstav mimo GjF v ČR

Současný český industriál
4/2–8/3/2013
Výstava proběhla v prostorách kostela sv. Antonína
Paduánského v Sokolově. Představila čtyři desítky
realizací naší soudobé industriální architektury.
Jedná se o reprízu výstavy připravené v roce 2012.

2.2.5. Přehled výstav mimo ČR

Pražský funkcionalismus / Tradice a současné ozvěny
Výstava byla připravená GJF za odborné a kurátorské
asistence teoretiků architektury Zdeňka Lukeše a Petra
Kratochvíla. Seznamuje veřejnost s významnými projekty
a realizacemi pražského funkcionalismu (Millerova vila
od Adolfa Loose, budova Mánes od Otakara Novotného,
kostel sv. Václava od Josefa Gočára, vilová čtvrť Baba)
ale také s architekturou současnosti.
Výstava byla uvedena ve dnech 22.6–15.9.2013
v ABC Architectuurcentrum Haarlem a
21.9.–14.10.2013 v Faculteit Bouwkunde Eindhoven.

2.3. Aktivity GAB
Galerie je od poloviny roku 2013 provozována novým
občanských sdružením Centrum Architektury Brno
vedené Gabrielem Kurtisem Sedlákem.

2.3.1. Přehled výstav a akcí v GAB v Brně v roce 2013

5 x ING ARCH
Holcnerova Hudec Kilianová Koten Žabčíková
13/6–30/6/2013
Výstava diplomových prací absolventů ateliéru Jiřího
Marka a Jana Mléčky z FA VUT v Brně.

Daniel Libeskind – Architektura je řeč
6/8–10/9/2013
Výstava, připravená SPOK, Galerií výtvarného umění
v Ostravě a Muzeem architektury ve Vratislavi,
představila výběr z tvorby významného současného
amerického architekta.

Kamil Mrva Architects / Stavby a projekty 1999–2013
27/9–3/11/2013
Expozice výstavy byla především zaměřená na
představení spolupráce s valašskou obcí Trojanovice,
pro kterou Kamil Mrva připravil či připravuje řadu
projektů drobných veřejných staveb. Návrhy pro
Trojanovice jsou i tématem publikace, která byla
u příležitosti brněnské výstavy pokřtěna.

Architekt Ivan Ruller
13/12/2013–31/1/2014
Výstava uvedla průřez tvorbou významného
brněnského architekta prof. Ivana Rullera. Expozice
byla zaměřená na prezentaci realizovaných staveb
v přímém kontextu s méně známými nerealizovanými
projekty, se kterými architekt Ruller slavil úspěchy
po celém světě.
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3. Grantová politika nadace

Grantová politika NČA je zaměřena na aktivity, které
jsou obecně a trvale přínosné pro českou architekturu
a architektonickou veřejnost. Každoročně NČA
vypisuje a v odborném tisku a na webu 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/cs/granty/jak-ziskat-grant.html.

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

V roce 2013 vypsala správní rada NČA jedno výběrové
řízení, ve kterém byla rozdělena částka 700.000 Kč.
Výběr projektů provedla grantová komise ve složení:
Karolina Jirkalová, Věra Konečná, Ladislav Kuba,
Pavel Nasadil, Jaroslav Zima a členové správní
a dozorčí rady Tomáš Bezpalec, Jakub Fišer, Josef
Kiszka, Radek Kolařík, Jakub Kynčl, Martin Peterka.
Renata Vrabelová. 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, s vědomím
obtížné ekonomické situace, oběma galeriím provozní
granty ve výši 150.000 Kč a granty na výstavní
program 600.000 Kč pro pražskou a 150.000 Kč pro
brněnskou galerii. Dále správní rada udělila jeden
mimořádný grant ve výši 30.000 Kč. Částka,
poskytnutá na granty v roce 2013, tedy činí
1.780.000 Kč.

3.1. Vyhlášené výběrové řízení financované
z vlastních zdrojů a z výnosů NiF

Výběrové řízení bylo vyhlášeno v listopadu 2012
s uzávěrkou do 13.1.2013, dne 30.1.2013 zasedala
grantová komise, s výsledkem byli uchazeči
seznámeni do 15.února 2013.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 60 žádostí
s požadavkem na částku 4,7 mil. Kč.

Vzhledem k výši rozdělovaných prostředků nebylo
možno podpořit všechny zajímavé projekty. Grantová
komise se po podrobnějším studiu doručených žádostí
v následující rozpravě shodla na přednostní podpoře
projektů, které oslovují širší veřejnost a dále projektů
reagujících na aktuální a nová témata.

Mezinárodní den architektury, pořádaný sdružením
Kruh, přednášky a diskuse o architektuře v menších
městech, Lidová škola urbanismu nebo projekt
Architekti ve škole jsou příklady, které grantová komise
považuje za přínosné aktivity, které přispívají
k zvyšování zájmu veřejnosti o kvalitu prostředí. Vedle
toho se grantová komise rozhodla tentokrát šířeji
podpořit publikační činnost. Ve výběrovém řízení bylo
podpořeno celkem 12 projektů, jejichž cílem je vydání
monografií, sborníků a teoretických publikací. Dále pak
podpořila vydávání časopisu ERA. Z výstavních aktivit
ocenila projekty brněnského sdružení 4AM, výstavu
představující tvorbu architekta Ivana Rullera a výstavní
projekt mladých architektů Myslet město.
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3.1.1. Prostor-Architektura, interiér, design o.p.s.
Praha – 30.000 kč – Česká architektura
2011– 2012, publikace

Společnost úspěšně vydává již po několik let ročenku
architektury, ve které přináší přehled domácí
architektonické scény viděné očima vybraného
editora. Ročenka přináší inspiraci, je srozumitelná pro
širokou veřejnost. Titul je vydáván dvoujazyčně a je tak
k dispozici i pro zahraniční zájemce. Třináctý ročník
připravil letos editorsky Michal Kuzemenský. Křest
knihy proběhl v jednom z publikovaných objektů –
v pavilonu ČZU v Malé Chuchli.

3.1.2. lenka Popelová Praha – 30.000 kč –
Architekt ivo klimeš / Svět architektury
a divadla, publikace

Lenka Popelová, společně s týmem architektů,
scénografů a výtvarníků, připravuje monografii
ostravského architekta Ivo Klimeše, který svůj profesní
život zasvětil divadelní architektuře.

Řešitelé projektu požádali o prodloužení termínu
vydání publikace, dle předloženého harmonogramu by
kniha měla vyjít v dubnu 2014. Správní rada schválila
prodloužení do konce roku 2014.

3.1.3. eRA Média s.r.o. Brno – 30.000 kč –
eRA 21 ročník 2012, časopis

Časopis ERA21 je určen architektům, studentům,
teoretikům, historikům a pedagogům. Pravidelně
informuje o dění v oboru – z pohledu teorie
architektury, nových technologických trendů
a realizačních možností. Vedle prezentace architektury
klade důraz na přesah architektury do dalších oborů
a společenských oblastí. V roce 2013 vyšlo celkem
6 čísel časopisu:

1. číslo časopisu ERA21 #01/2013 Mise za Miese
Číslo je věnováno osobnosti a architektuře Ludwiga
Mies van der Rohe.

2. číslo časopisu ERA21 #02/2013 Architekti v soutěži
Soutěž jako nástroj, nikoli cíl. Usilovat společně
o nejlepší možný výsledek. Může znamenat rivalitu, ale
také porozumění.

3. číslo časopisu ERA21 #03/2013 Krajiny her
Zpracovává téma KRAJINY HER. Čím dříve v dětech
začneme probouzet zájem o prostor kolem sebe, tím
dříve si uvědomí, že jeho podobu mohou sami ovlivnit
a že i jeho podoba působí na to, jak se v něm cítí.

4. číslo časopisu ERA21 #04/2013 Pozdní sběr
Historické výrobní areály již většinou přestaly sloužit
svému účelu. Jsou seschlé, zkroucené, zborcené. Na
sběr jejich plodů je pozdě. Nebo ne?

5. číslo časopisu ERA21 #05/2013 Až na kostru venkova
Zdá se, že kostra venkova, ať už fyzická nebo sociální,
prochází radikálními změnami. Existuje venkov ještě?

6. číslo časopisu ERA21 #06/2013 Formy sociálního
bydlení: Srbsko
Více informací naleznete na http://www.era21.cz.

3.1.4. Petr Všetečka Brno – 20.000 kč – Zlín/Baťa/
Gahura/karfík/Voženílek/Plesnik, publikace

Architekt Petr Všetečka připravuje publikaci, která se
věnuje zlínské architektuře.

Řešitel požádal o prodloužení termínu vydání
publikace, kniha by měla vyjít v dubnu 2014, správní
rada žádosti vyhověla.

3.1.5. Mox Nox s.r.o. dolní kounice – 21.000 kč – jane
jacobs: Smrt amerických velkoměst, publikace

Doplněné a aktualizované vydání publikace, která
v době svého vzniku v roce 1961 změnila přístup
k modernímu územnímu plánování. Provokativní titul
poprvé vyšel v roce 1961 a vyvolal obrovský rozruch,
když autorka srozumitelným a čtivým jazykem
upozornila na řadu palčivých a přitom přehlížených
problémů současných měst.
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3.1.6. Zlatý řez s.r.o. Praha – 1�.000 kč –
Sola-Morales: diference

Nová edice „čtení o architektuře“ určená širší
veřejnosti, představuje eseje španělského architekta
a teoretika Ignasi de Sola-Moralesa, které byly
publikovány v posledních několika letech. Deset esejů
nabízí různé pohledy na současnou architektonickou
tvorbu.

3.1.7. Zlatý řez o.s. Praha – 10.000 kč –
Architektura a globalizace

Výběr textů předních světových architektů, teoretiků
architektury, kulturologů a sociologů věnujících se
tématu globalizace a jeho vztahu k architektuře. Co
znamená globalizace pro architekturu? K tomuto
tématu se vyjadřují Rem Koolhaas, Manuel Castells,
Hans Ibelings, Donald McNeill, Fredric Jameson,
Sanford Kwinter, Mark Wigley a Keller Easterling.

3.1.8. aARcHitektuRA o.s. Zlín – 30.000 kč –
� přednášek o architektuře

Občanské sdružení aARCHITEKTURA bylo založeno
oficiálně v roce 2011 s cílem pravidelně oslovovat
laickou i odbornou veřejnost, představit architekturu
jako nedílnou součástí každodenního života. Sdružení
realizovalo během roku 2013 celkem 8 přednášek:
� Luděk Del Maschio 21.2.2013, kavárna BLOK12 Zlín
� Partero (Mirka Svorová a Jakub Finger) 21.3.2013,

kavárna BLOK12 Zlín
� MAURA (Markéta Veselá) 18.4.2013, kavárna

BLOK12 Zlín
� Martin Hrdina 16.5.2013, kavárna BLOK12 Zlín
� The Builders 20.06.2013, kavárna BLOK12 Zlín
� Petr Všetečka 4.10.2013, kavárna ŠachMat Zlín
� prof. Mirko Baum 21.11.2013, Komorní sál na Malé

scéně Zlín
� prof. Ivan Koleček 12.12.2013, Komorní sál na Malé

scéně Zlín

Více informací naleznete na www.aarchitektua.cz,
videozáznamy na www.youtube.com

3.1.�. o.s.terra Madoda Pardubice – 30.000 kč –
Offcity architekti, cyklus přednášek

Přednáškové aktivity sdružení Terra Madoda
v Pardubicích jsou zaměřené na konkrétní téma. Pro
rok 2013 si sdružení vybralo konverzi průmyslových
objektů. Je to téma v současné době pro Pardubice
aktuální – ve městě došlo k bourání továrny Prokop
a k vybydlení areálu Telegrafie (Tesly). Dále je
ohrožena důležitá dominanta města Automatické
mlýny od architekta Josefa Gočára. Sdružení si klade
za cíl na hodnoty této architektury vedení města
upozornit a ukázat, jaký potenciál do budoucna v sobě
mají. V roce 2013 proběhly tyto akce:
� Matěj Al-Ali, Petr Dub, Tomáš Moravec: Stezka

odvahy 16.1.2013
� Blanka Marková: Konverze industriálních budov na

kulturní centra 6.9.2013
� Michaela Pixová: Kreativní využití městských rezidují

3.4.2013
� Automatické kulturní mlýny 30.5.–14.6.2013
� Den architektury / Objevte své město / Padubice –

Offcity Trip: Made in Finland
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3.1.10. kruh o.s. Praha – 110.000 kč – Mezinárodní
den architektury – 2. ročník

Sdružení Kruh organizovalo již třetí ročník festivalu Den
architektury, který proběhl 5. a 6. října 2013
u příležitosti Mezinárodního dne architektury, který je
celosvětově vyhlášen na 1. října.

Program proběhl v jednačtyřiceti městech, mezi
kterými byly i nováčci jako: Bystřice pod Hostýnem,
Česká Lípa, Humpolec, Jaroměř, Jeseník, Mnichovo
Hradiště, Ošelín, Otrokovice, Police nad Metují
a Sušice. Celkem se konalo 75 akcí. Festival probíhá
formou procházek vedených architekty, historiky či
teoretiky architektury mladé a střední generace. Ti,
v roli průvodců, osobitým způsobem přiblíží veřejnosti
zajímavé stavby současné architektury, s možností
vstoupit do vybraných interiérů a zprostředkují
architektonické, krajinné a urbanistické souvislosti.
Součástí programu byl i sobotní architektonický
workshop pro rodiče s dětmi od 4 do 11 let v budově
Fakulty architektury ČVUT v Praze (Šrámková
Architekti). Zároveň v září a říjnu proběhla série
vzdělávacích programů o současné architektuře
s architekty pro děti a studenty MŠ, ZŠ a SŠ –
Architektura do škol.

Více informací naleznete na:
http://www.denarchitektury.cz.

3.1.11. kruh o.s. Praha – 50.000 kč – Francouzská
inspirace, série přednášek

Sdružení Kruh organizovalo ve spolupráci
s Francouzským institutem v Praze 7 přednáškových
večerů orientovaných na současnou francouzskou
architekturu.

čt 13/03/13, 19:30 Francouzský institut v Praze /
Biegel, Paříž
Na počátku 20. století byla Paříž jedním z návštěvníků
označena za „dokončené město“, které působí
dojmem, jakoby celé vzniklo naráz za Napoleona III.
a jeho prefekta barona Hausmanna. Toto zdání je však
klamné. Pod velkorysou strukturou boulevardů se
ukrývá Paříž historická, bez níž by „hlavní město“
19. století nikdy nevzniklo. Zdánlivá „dokončenost“
města vedla zároveň k tomu, že ve dvacátém století
vznikly plány a dokonce i některé realizace, které tuto
podobu města popíraly a usilovaly o jeho zásadní
změnu. Přednáška představila proměny Paříže
v několika kapitolách od historických počátků
až po současnost na řadě realizovaných
i nerealizovaných projektů.

čt 04/04/13, 19:30, Městská knihovna v Praze /
Périphériques Architectes/Katalyzátor
David Trottin z francouzského atelieru Périphériques
Architectes hovořil o roli architektury v utváření města.
Východiskem architektonického návrhu by mělo být
podněcování rozvoje městského prostředí a jeho
aspektů – intenzity, hustoty, mísení i náhody. Tyto
aspekty představují realitu návrhu, s níž jako architekt
pracuje.

po 13/05/13, 19:30, Francouzský institut v Praze /
Christian Devillers/Udržitelné město, urbanistická
revoluce 21. století
Christian Devillers představil projekty atelieru Devillers
et Associés, které se zabývají různými tématy trvale
udržitelného rozvoje měst. Udržitelný rozvoj, jenž byl
po určitou dobu vnímán pouze v souvislosti s malými
soběstačnými soubory, je vztahován k celému městu
a území. Potřeba udržitelného rozvoje vyžaduje
transformaci urbanistických přístupů, postupů
a samotných městských plánů.

Na přednášku navazovala moderovaná diskuse na
téma udržitelnosti měst a obcí s architektem Pavlem
Hniličkou, předním odborníkem na územní plánování
hl. m. Prahy, architektem, urbanistou a teoretikem
architektury Filipem Tittlem, Vítem Masare, jedním
z hlavních představitelů iniciativy Auto*Mat,
a Ondřejem Rutem, místostarostou městské části
Praha 3.
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čt 06/06/13, 19:30, Francouzský institut v Praze / Gilles
Perraudin/Lidová inspirace
pá 07/06/13, Brno
Inovativní způsoby stavění a udržitelná výstavba
zaměstnává přední světové architekty již několik
dekád. Málo z tvůrců se však v této souvislosti
radikálně vrací k prapůvodní architektuře a lidovým
postupům. Gilles Perraudin se již přes třicet let zabývá
problematikou životního prostředí, udržitelnou
výstavbou a výzkumem nových a inovativních způsobů
stavění s využitím přírodních materiálů z lokálních
zdrojů. K těmto postupům dospěl paradoxně po
prvotní fascinaci high-tech technologiemi, které využil
ve svých realizacích. Jde například o projekt
Akademie Mont-Cenis v německém Herne (1999),
sofistikované ultraekologické stavbě – mamutím
skleníku s dřevěnou nosnou konstrukcí, jehož střechu
pokrývá 10 000 m² fotovoltaických panelů, které
produkují 1 MW čisté elektrické energie.

Vzhledem k problematické recyklaci použitých
materiálů a náročných detailů však Perraudin nakonec
dospěl k upřednostnění původních materiálů jako je
dřevo, hlína a kámen ve své základní surovosti, bez
kombinace s moderními materiály a technologiemi.

Použití těchto šetrných materiálů odkazuje
k prapůvodním stavbám, archetypální architektuře,
která v Perraudinových projektech získává velmi
současnou podobu. Perraudin proslul svými
realizacemi z masivních kamenných kvádrů – jde
například o vinný sklep Chai Viticole Vauvert, ale i další
projekty škol, muzeí a obytných staveb, které jsou
citlivě zasazeny do krajinného kontextu a přes svou
rustikální podobu splňují vysoce aktuální funkčnost.

čt 03/10/13, 19:30 Kino Světozor, Praha 1 / Édouard
Francois Zelená architektura?
Francouzský architekt a urbanista Édouard François
představil své vize „zelené“ architektury, udržitelného
rozvoje a nových forem ekologického bydlení. Vize,
které respektují kontext místa, kulturní dědictví
a zachovávají soudobý výraz staveb. K jeho ceněným
stavbám patří L’Immeuble qui Pousse (neboli Dům,
který roste; Montpellier, 2000), Tower Flower (Paříž,
2004) – bytový dům, jež je po celém obvodu obehnán
obřími květináči, radikální stavba Hôtel Fouquet’s
Barrière (Paříž, 2006), či vež M6B2 Tour de la
Biodiversité rozsévající po okolí malá semínka
a podporující tak přirozenou biodiverzitu okolí (Paříž,
dokončení 2014). Na „zelených“ projektech pracuje
v současné době po celém světě, mimo jiné např.
v Maroku, Indii a na Sri Lance.

čt 18/11/13, 19:30, Francouzský institut v Praze /
Manuelle Gautrand Re-enchant the City
Jak městům navrátit kouzlo? Manuelle Gautrand
představila svou filozofii a způsob, jakým chápe
architekturu. Prezentovala velmi podrobně vybrané
projekty od prvotních nápadů a konceptů až po finální
realizace. Mezi její projekty patří mimo jiné budova
autosalonu Citroen na Champs-Elysées (2007), kterou
pojala jako výraznou výkladní skříň značky. Odvážná
a invenční řešení nejenom fasád domů jsou pro
Manuelle Gautrand typická. Zajímavý je též projekt
na rozšíření muzea moderního umění v Lille (2002).

čt 05/12/13, 19:30 kino Světozor, Praha 1 / Anne
Lacaton: Požitek z prostoru
Obývání je více než jen funkční pojem. Je také
vyjádřením uspokojení, ušlechtilosti a svobody
plynoucí z užívání prostoru. Učí nás přemýšlet o tom,
co je kolem nás a před námi. Architektura znamená
výstavbu velkého množství situací, které se propojují
a protínají. Navrhovat prostor na základě představy
obývání znamená utvářet jej zevnitř, nikoli zvnějšku
jako povrchní a izolovaný úkon. Anne Lacaton
z francouzského atelieru Lacaton et Vassal ukázala,
jak se dívat na město z toho nejmenšího měřítka
a vytvářet velkorysé a pohodlné prostory k životu.
Pozorné sledování kontextu, využívání předností
a proměňování toho, co již existuje, skýtá příležitost
konat více a lépe.
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3.1.12. x-fatul o.s. liberec – 10.000 kč – Živá
architektura

Cyklus filmových večerů s architekturou
V rámci tohoto projektu pořádá liberecké sdružení
X-Fatul přednášky absolventů FUA TUL spojené
s promítáním tematicky zaměřených filmů. Akce se
konají v kině Varšava v Liberci a stávají se součástí
hnutí Zachraňme kino Varšava, usilujícího o záchranu
této architektonické památky.

Aktuální program naleznete na http://www.kinovarsava.cz

3.1.13. jiří koten Praha – 15.000 kč – dny české
architektury ve Vídni

Třídenní akce ve Vídni se konala ve dnech
3.–5.10.2013, představila 4 české architekty v jednom
z vídeňských studií, dále pokrčovala exkurzí po
současné vídeňské architektuře a výletem do
Olomouce. Přednášky proběhly v kanceláři
Nonconform Architektur vor Ort, za českou stranu
vystoupili: Pavel Nasadil (FAM architekti), Petr Lešek,
Ondřej Hoffmeister a Adam Halíř (Projektil architekti)

Více informací naleznete na http://www.tschechische-
architekturtage.info/

3.1.14. Aleš Hamhalter Praha – 20.000 kč – Architekti
ve škole
Pilotní workshop pro studenty středních škol, jehož
obsahem bylo přiblížit studentům historii a principy
urbanismu a bydlení a propojit tyto informace s výukou
ostatních předmětů. Workshop proběhl v květnu 2013
na Gymnasiu Arabská v Praze 6. Ze získaných
informací se ukázalo, že je nutné zapojit do procesu ve
větší míře pedagogy jednotlivých předmětů a témata
zpracovat do okruhů. Pro tento účel založila iniciativa
Architekti ve škole interaktivní webový portál.

3.1.15. lucie Stejskalová Praha – 15.000 kč –
Myslet město, výstava a přednášky

Výstava v Galerii VŠUP, navazující na diplomovou práci
Lucie Stejskalové, proběhla v Galerii VŠUP v Praze ve
dnech 16.5.–8.6.2013. Cílem projektu bylo otevřít
mezioborovou diskuzi o flexibilním plánování měst
a představit fenomém městských strategií. Výstava
měla bohatý doprovodný program:
23.5.2013 18:30 Městská strategie – přednáška
29.5.2013 18:30 Lagos / Koolhaas – promítání filmu
30.5.2013 18:30 Laissez-faire a iniciativa obyvatel –
panelová diskuze
6.6.2013 18:30 Kontrola a možnost řízení – panelová
diskuze

3.1.16. 4AM o.s. Brno – 10.000 kč – domografie,
výstava

Domografie je výstavní projekt o lidech a jejich
domech. Domy navrhnuté bez účasti architekta
realizované „selským rozumem“. Reinstalace výstavy,
putující tentokrát po českých městech, oslovuje
širokou veřejnost prostřednictvím příběhů 5 domů
vzniklých na Slovensku.

Více o projektu naleznete na
http://www.forum4am.cz/?p=4992

3.1.17. 4AM o.s. – 40.000 kč – Medium výstava,
výstava a sympozium

Jedná se o druhý díl projektu, který mapuje přístup
výtvarných umělců k možnostem prezentace
architektury. Předmětem zkoumání je problematika
vystavování architektury a prolínání hranic mezi
architekturou, výtvarným uměním, kurátorstvím,
grafickým designem a teorií.

3.1.18. jan Šépka Praha – 15.000 kč – jak se dělá
město, publikace

Publikace, určená odborné veřejnosti – městským
a stavebním úřadům, má pomoci zlepšit situaci
v oblasti plánování českých měst.

Řešitel požádal o prodloužení termínu vydání
publikace, správní rada žádosti vyhověla a prodloužila
termín do konce roku 2014.
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3.1.1�. Praguewatch o.s. Praha – 20.000 kč – lidová
škola urbanismu, série přednášek

Cyklus přednášek, organizovaný sdružením
Praguewatch, je určený široké veřejnosti. Jeho cílem
je pomoci nahlédnout do problematiky městského
rozvoje a uvést některé aspekty územního plánování
do širšího historického, sociálního, ekonomického,
enviromentálního a právního kontextu. Přednášky
probíhaly v GJF.

Více informací naleznete na: http://www.praguewatch.cz

3.1.20. Martin Souček/nakladatelství Arbor vitae –
30.000 kč – david kopecký, publikace

Architekt David Kopecký (1963-2009) vystudoval AVU
v Praze u Emila Přikryla v Praze a od roku 1995 stál
společně s Jánem Studeným v čele vlastního ateliéru –
studia ksa. Ateliér na sebe upozornil řadou vynikajících
rodinných domů (Senec, Stúpava, Košice). Publikace
o Davidu Kopeckém měla vyjít u příležitosti udělení
Pocty České komory architektů 2012.

Řešitel požádal o prodloužení termínu vydání
publikace do konce roku 2014, správní rada žádosti
vyhověla.

3.1.21. Fiducia o.s. Ostrava – 20.000 kč – Ostravské
přednášky o architektuře

Již po několik let probíhají úspěšně v rámci aktivit
ostravského klubu Fiducia akce věnované architektuře.
Prostor je dáván k dispozici teoretikům a historikům
architektury, tak i tvůrčím architektům. Akce jsou
zaměřené na laickou i odbornou veřejnost.
Fiducia například připravila v rámci festivalu Jeden
svět kromě filmových projekcí i moderované debaty
týkající se urbanismu měst a role vodních toků, které
hrají v životě města důležitou roli.

Dále proběhlo několik přednášek současných
architektů:
14.3.2013 od 18:00 Petr Všetečka: Řeči o prázdnu
Přednáška Petra Všetečky o aktuálních problémech
brněnského ateliéru Transat architekti
17.4.2013 Pohyblivý svátek – prezentace mladých
architektů SUPERSTUDIO
23.4. 2013 Pavel Nasadil – KONTEXT – KONCEPT
Projekty a realizace atelieru FAM Architekti
a velmi oblíbené organizované procházky městem:
8. 9. 2013 Martin Strakoš: Komentovaná procházka
Havířovem
6.10.2013 Martin Strakoš – Romana Rosová:
Procházka po stopách Průvodce architekturou Krnova
Mimo tyto tematické okruhy proběhla v březnu
přednáška Tomáše Nitra Vesnické památkové zóny
a rezervace v Moravskoslezském kraji a v květnu
Šumné stopy v Izraeli Radovana Lipuse.

3.1.22. Pavel jungmann/nakladatelství ARcHA Zlín –
25.000 kč – F.lesák: Vidím jen to, co vím,
publikace

Soubor textů rakouského výtvarného umělce zabývající
se otázkou prostoru a mezí architektury. Prvním
uvedením díla Františka Lesáka do české kultury byla
jeho výstava v Národní galerii v Praze v roce 1997.
Publikace vydaná nakladatelství ARCHA je dalším
připomenutím tohoto českého rodáka. Sochař,
konceptuální umělec a vysokoškolský pedagog se
narodil v roce 1943 v Praze. Po ukončení studií na
Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti
emigroval a usadil se ve Vídni, kde až do roku 2003
působil na Fakultě architektury Technické university.

3.1.23. Pavel jungmann/nakladatelství ARcHA Zlín –
10.000 kč – Boj o prostor / Architektura jako
společenská praxe

Editoři publikace Markéta Březovská a Jan Kristek
připravili výběr 7 teoretických textů, které přestavují
kritické myšlení v oblasti urbanismu a architektury
v Evropě:
� Markus Ambach, Duesseldorf
� Regina Bittner, Dessau
� Petra Havelská, Londýn
� Gabu Heindl, Vídeň
� Miodrag Kuč, Berlín
� Wouter Vanstiphout, Rotterdam
� Michael Zinganel, Vídeň
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3.1.24. Galerie Architektury Brno o.s. – 30.000 kč –
ivan Ruller, výstava

Výstava, která se konala ve dnech 13.12.2013 –
31.1.2014 v GAB v Brně, představila průřez tvorbou
významného brněnského architekta prof. Ivana Rullera.
Na tvorbě architekta Rullera, který se narodil v roce
1926 v Brně, je dobře patrný vliv funkcionalismu
třicátých let a moderny. Vychází z brněnské školy, kde
po druhé světové válce vystudoval u významných
architektů tehdejší doby. Mimo jiné u Bohuslava
Fuchse a především u Bedřicha Rozehnala, u něhož
byl už za studií asistentem. Pro tvorbu architekta
Rullera byla vždy důležitá i výtvarná složka. Jeho
nebývalá spolupráce s výtvarníky tak přispívala v době
socialistického stavebnictví k architektonické
kultivovanosti staveb. Svoji lásku k umění vyjádřil
i členstvím v několika uměleckých sdruženích. Patří
k zakladatelům Sdružení Q či ke Skupině 58.

Další informace o výstavě najedete na:
http://www.galeriearchitektury.cz/2013/12/architekt-
ivan-ruller.html nebo https://www.facebook.com/
galeriearchitektury, tiskové podklady:
http://goo.gl/stahH0

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

Součástí podmínek, za kterých jsou pražská
a brněnská galerie pronajaty, je poskytnutí provozního
grantu jejím provozovatelům. Pro rok 2013
odsouhlasila správní rada provozní grant ve výši
150.000 Kč pro každou galerii.

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

Pro zajištění základních finančních prostředků pro
výstavní aktivity galerií, správní rady nezávisle na
výběrovém řízení uděluje vedle provozních grantů
galeriím též granty na výstavní program. V roce 2013,
na základě předloženého výstavního programu,
přidělila GJF částku 600.000 Kč a GAB částku
150.000 Kč. Grant na výstavy v GAB je nižší, galerie
začala organizovat výstavy až v druhé polovině roku.

3.4. Mimořádné granty

3.4.1. Člověk a prostor o.s. Praha – 30.000 kč –
jan Bočan, výstava a katalog

Výstava, která probíhala v lednu 2013 v GJF v Praze,
byla převezena do Londýna a poté do Tbilisi. Správní
rada nadace se rozhodla udělit mimořádný grant ve
výši 30.000 Kč na pokrytí nákladů spojených
s transportem výstavy do Tbilisi. Výstava se zde
konala v na půdě Gruzínské polytechnické university
v galerii Univers ve dnech 19.–30.11.2013.

3.6. Závěrečné shrnutí
Rozdělené granty
1.780.000 Kč
Z toho:
výběrové řízení 700.000 Kč

z toho mezi občanská sdružení 430.000 Kč
provozní granty 300.000 Kč
výstavní granty 750.000 Kč
mimořádné granty 30.000 Kč

4. Známka kvality

Na základě hodnocení činnosti nadace a dosažení
potřebných standardů byla v březnu 2012 NČA
udělena Fórem dárců Známka kvality.
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NČA získala na základě výběrového řízení,
vyhlášeného v roce 2001 Úřadem vlády České
republiky finanční prostředky z Nadačního investičního
fondu (dále NIF), který byl založen v roce 1993
Fondem národního majetku ČR. NČA postupně získala
celkem částku 35.977.000 Kč. Správa a využití těchto
prostředků jsou vázány smlouvou uzavřenou mezi
Fondem národního majetku ČR a 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.

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 vyplacené formou
grantů 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 2013 při
průměrné výši hodnoty PRIBID 1,1066 je 199.061 Kč.
Podmínka byla splněna, mezi občanská sdružení bylo
ve výběrovém řízení rozděleno celkem 430 000 Kč.

Správní rada se rozhodla využít možnosti nákupu
pozemku pod objektem Betlémské nám.5a, který byl
ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy. Pro nákup použila
prostředky z NIF resp. podílové listy Balancovaného
fondu nadací 10 205 719 ks v částce 10.225.109,87 Kč.
Ke koupi došlo v lednu 2013 za celkovou částku
10.225.066 Kč, změna byla zapsána v katastru
nemovitostí k 11.3.2013.

Přehled uložení finančních prostředků z NiF
k 31.12.2013
1. Podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer

investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
v počtu 5 381 841 ks v celkové nominální hodnotě
k 31.12.2013 5.439.964,88 Kč,

2. Podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer
investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
v počtu 14 780 556 ks v celkové nominální hodnotě
k 31.12.2013 14.965.312,95 Kč,

3. Dluhopisy Raiffeisen CZK Fix to Float Dluhopis
2012-2015 (pořadové číslo emise 82), ISIN
AT0000AOUJT, emitenta Raiffeisenlandesbank
Oberosterreich Aktiengesellschaft v nominální
hodnotě 5.200.000 Kč,

4. Pozemek parc. č. 198/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 289 m2 v katastrálním území Staré Město,
obec Praha, zapsaným v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro hl.m.Prahu tak, jak je
popsán ve znaleckém posudku soudního znalce
ing. Petra Procházky ze dne 21.4.2013
č. 061/2181/13 na částku 10.225.109 Kč,

5. Peněžní prostředky v celkové výši 15.825 Kč
uložené na zvláštním účtu č. 258967200/0300
vedeného u ČSOB a.s.

Celková nominální hodnota majetku z NIF k 31.12.2013
je 35 846 211,83 Kč.

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

Nadační příspěvky z NiF
Povinná vypočtená částka 199.061
Rozděleno 430.000

NiF

4
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NČA komunikuje s veřejností prostřednictvím svých
webových stránek a facebookového profilu, na kterých
přináší informace o realizaci podpořených projektů
a aktivitách obou galerií, jakožto jiných kulturních akcí
z oboru. Zde jsou též zveřejňovány aktuality z dění
architektonické komunity. Blíže nadace spolupracuje
s ČKA, odbornými časopisy (Stavba a ERA)
a s provozovateli webových stránek zaměřených
na architekturu.

SPOluPRÁce S VeřejNOStÍ

5
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Struktura NČA je zakotvena ve Statutu nadace, tvoří ji
správní rada, dozorčí rada a kancelář nadace. Správní
rada nadace je 6členná, dozorčí rada 3členná.
Funkční období členů je tříleté, každý rok končí
mandát 2 členů správní rady a 1 člena dozorčí rady.
Návrhy kandidátů předkládají členové správní
a dozorčí rady a dále fyzické či právnické osoby
působící v oblasti aktivit nadace. Členové správní
a obdobně dozorčí rady volí ze svého středu
předsedu. 6.11.2013 proběhly řádné volby na dvě
místa do správní rady nadace – mandát končil Radku
Kolaříkovi a Martinu Peterkovi, v dozorčí radě končil
mandát Jakubu Kynčlovi. Do správní rady nadace byl
opětovně zvolen Martin Peterka, dále byl zvolen Jan
Kasl. Do dozorčí rady nadace byl zvolen Pavel
Nasadil. Na prvním zasedání správní byl zvolen
28.11.2012 novým předsedou Martin Peterka, v lednu
2013 na prvním společném zasedání správní a dozorčí
rady dne 9.1.2013 byla zvolena předsedkyní dozorčí
rady Renata Vrabelová.

Složení orgánů NČA k 31.12.2013
Předseda správní rady: Martin Peterka
Ostatní členové Jan Kasl
správní rady: Tomáš Bezpalec

Aleš Burian
Josef Kiszka
Jakub Fišer

Členové dozorčí rady: Renata Vrabelová
Pavel Nasadil
David Mareš

Ředitel kanceláře NČA: Marie Krátká
Sídlo NČA: Betlémské náměstí 5a,

110 00 Praha 1
Kancelář NČA: FA ČVUT v Praze,

Thákurova 9,
160 00 Praha 6,
tel.: +420 604 208 545
e-mail: nca@nca.info
www.nca.info

Pozn.: Z důvodů rekonstrukce budovy Mánes se
kancelář NČA dočasně přestěhovala k 1.5.2012
na novou adresu: Nadace české architektury,
FA ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6,
tel. +420 604 208 545, e-mail: nca@nca.info,
http: www.nca.info
Ke konci června 2014 se kancelář nadace opět
přestěhuje do původních prostor v budově
Mánes.

Nadační příspěvky rozděluje grantová komise složená
ze zástupců správní a dozorčí rady nadace
a z přizvaných nezávislých odborníků. Složení
grantové komise pro rok 2013: Karolina Jirkalová, Věra
Konečná, Ladislav Kuba, Pavel Nasadil, Jaroslav Zima
a členové správní a dozorčí rady Tomáš Bezpalec,
Jakub Fišer, Josef Kiszka, Radek Kolařík, Jakub Kynčl,
Martin Peterka, Renata Vrabelová.

Finančním zdrojem grantového řízení jsou výnosy
z majetku NIF a výnosy z vlastního nadačního jmění.
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 NAdAce
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1. Majetek NČA

1.1. Nadační majetek NČA k 31.12.2013 tvoří

a/ nemovité věci:
� domem čp. 341 v Brně postaveném na pozemku

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

(zastavěná plocha) v katastrálním území město Brno,
městská část Brno – střed, zapsaných na LV č. 52
u Katastrálního úřadu Brno – město, se všemi
součástmi a příslušenstvím tak, jak jsou popsány ve
znaleckém posudku soudního znalce ing. Miroslava
Stibůrka ze dne 24.5.1998, č. znal.posudku 27/1/98,

� domem čp. 33 v Brně postaveném na pozemku
č. parc. 478/2, pozemek č. parc. 478/2 o výměře
271 m2 (zastavěná plocha) v katastrálním území
město Brno, městská část Brno – střed, zapsaných
na LV č. 52 u Katastrálního úřadu Brno – město, se
všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak jsou
popsány ve znaleckém posudku soudního znalce
ing. Miroslava Stibůrka ze dne 24. 5. 1998, znal.
posudek 27/2/98, které byly oceněny ve znaleckém
posudku soudního znalce ing. M. Stibůrka ze dne
24.5.1998, číslo znaleckého posudku 27/1/98
a ve znaleckém posudku ing. M. Stibůrka ze dne
24.5.1998, číslo znaleckého posudku 27/2/98
celkem částkou 19.985.970 Kč,

� domem čp. 169 postaveném na pozemku č. parc.
198/2 v k. ú. Staré Město / č. kat. území 727024/
zapsaných na LV č. 268 pro obec Praha /č. obce
554782/, katastrální území Staré Město
u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, oceněných znaleckým posudkem
soudního znalce Ing. Aleny Šanovcové ze dne
29.6.2004, č. znaleckého posudku 3366/2004, na
celkovou částku 13.528.420 Kč,

� pozemkem parc.č.198/2 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 289 m2 v katastrálním území Staré Město,
obec Praha, zapsaným v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu tak, jak je
popsána ve znaleckém posudku soudního znalce
ing. Petra Procházky ze dne 21.4.2013
č. 061/2181/13 na částku 10.225.109 Kč,

� spoluvlastnický podíl ve výši id. 1565/4995 na
nemovitosti – objektu fotovoltaické elektrárny
postavené na pozemku parc. č. 712 v obci
a katastrálním území Hostětín (pozemek č. 712
ve vlastnictví Obce Hostětín), jehož cena byla
stanovena znaleckým posudkem. 3287-208-3/09 ze
dne 12.12.2009 vypracovaným soudním znalcem
Ing. Alešem Janáskem v částce 1.565.000 Kč.

Obě nemovitosti byly postupně zhodnocovány, rozdíl
mezi zapsanou a účetní hodnotou obou nemovitostí
včetně odpisů činí 4 079 243 Kč.

b/ nepeněžitý majetek náležící do nadačního jmění
� podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer

investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
v počtu 5.381.841 ks v celkové nominální hodnotě
k 31.12.2013 5.439.965 Kč,

� podílové listy Růstového fondu nadací, Pioneer
investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
v počtu 14 780 556 ks v celkové nominální hodnotě
k 31.12.2013 14.965.313Kč,

� dluhopisy Raiffeisen CZK Fix to Float Dluhopis
2012–2015 (pořadové číslo emise 82), ISIN
AT0000AOUJT, emitenta Raiffeisenlandesbank
Oberosterreich Aktiengesellschaft v nominální
hodnotě 5.200.000 Kč.

� peněžními prostředky v celkové výši 15.825 Kč
uložené na zvláštním účtu č.258967200/0300
vedeného u ČSOB a.s.

FiNANČNÍ ZPRÁVA NAdAce
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1.2. Ostatní majetek NČA tvoří k 31.12.2013

a/ nepeněžitý majetek
� podílové listy Balancovaného fondu nadací, Pioneer

investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
v počtu 27 209 ks v celkové nominální hodnotě
k 31.12.2013 27.503 Kč,

� dluhopisy KS92 CZK v celkové nominální hodnotě
k 31.12.2013 1.015.250 Kč,

� dluhopisy NDQ3 EUR v celkové nominální hodnotě
k 31.12.2013 682.073 Kč.

b/ peněžitý majetek uložený na bankovních účtech
ve výši 5.174.317 Kč a peněžitý majetek pokladně
nadace ve výši 172 Kč.

Závazky: NČA nemá žádné závazky

investice do majetku NČA
SR se rozhodla koupit pozemek pod objektem Galerie
Jaroslava Fragnera – pozemek č. 198/2 o výměře
289 m2 k.ú. Staré Město, jehož vlastníkem je Magistrát
hl.města Prahy. Jednání začala v záři 2012, kupní cena
byla stanovena částkou 10 225 109 Kč. V říjnu 2012
složila NČA jistotu ve výši 1.022.510 Kč, v listopadu
byla podepsána kupní smlouva. Zbývající částka
9.202.599 Kč byla uhrazena v lednu 2013. Katastrální
úřad pro hl. m. Prahu pozemek zapsal k 11.3.2013.
Pro nákup pozemku byly použity finanční prostředky
z NIF – v lednu 2013 došlo ke zpětnému odkupu
10 205 719 ks podílových listů Balancovaného fondu
nadací, Pioneer investiční společnosti a.s. za celkovou
částku 10.225.109 Kč.

V září 2012 byla zahájena rekonstrukce fasády
brněnského domu, průběh stavebních prací se protáhl
až do roku 2013, celkem bylo investováno
1.048.688 Kč.

Stávající prostory Galerie Jaroslava Fragnera jsou
nedostačující, chybí zázemí galerie. Správní rada
otevřela otázku dalšího rozšíření v půdních prostorách
objektu. Byl zhotoven projekt půdní vestavby, na
základě kterého bylo získáno stavební povolení
s platností do 19.11.2015. Náklady spojené
s přípravou případné rekonstrukce činí 166.440 Kč.

2. ekonomické ukazatele roku 2013

Výnosy v roce 2013
Stabilní část výnosů nadace tvoří příjmy z pronájmu
majetku, tj. nemovitosti v Praze, Brně a fotovoltaické
elektrárny v Hostětíně, kde je NČA spoluvlastníkem.
Výše těchto příjmů jsou srovnatelná s loňským rokem.
Všechny pohledávky za nájemné roku 2013 byly do
konce 1.čtvrtletí roku 2014 uhrazeny. Provozovatel
pivnice Poutník, přestože dostal v listopadu roku 2012
výpověď z nájemních prostor, na výpověď nereagoval
a prostory dále používá. Hradí měsíčně částku ve výši
původního nájemného, celková výše činí 441.365 Kč
a je vedena jako jiné ostatní výnosy daňové.
Do výsledné hodnoty výnosů se promítnul prodej
podílových listů Balancovaného fondu nadací,
procentuální podíl výnosů je tedy zkreslený.
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Dle Statutu NČA mohou náklady na správu nadace činit
max. 20% ze zapsané nadační jistiny tj. 71.056.390 Kč
což činí 14.211.278 Kč. Tato podmínka byla splněna.

Při porovnání s výsledkem loňského roku je možno
konstatovat, že jednotlivé položky nákladů mírně
poklesly. Celková výše nákladů i struktura je ovlivněna
prodejem cenných papírů. Nadační příspěvky se
v tomto roce účtovaly přes fond rozvoje nadace,
v nákladech se tedy neobjevují.

Podrobné členění výnosů a nákladů je uvedeno
v Účetní závěrce a v Příloze k účetní závěrce, které
společně s výrokem auditora tvoří součást výroční
zprávy.

Závěrečné zhodnocení ekonomických ukazatelů
Hospodaření NČA v roce 2013 bylo ukončeno ziskem
ve výši 1.621.306 Kč před zdaněním, daň z příjmu činí
23.940 Kč, konečný výsledek je 1.597.366 Kč.
Celková výše výnosů a nákladů je navýšena o prodej
podílových listů Balancovaného fondu nadací.

Přílohy:
Výrok auditora
Rozvaha k 31.12.2013
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
Příloha k Účetní závěrce sestavená k 31.12.2013

Výnosy v roce 2013
Tržby z pronájmů 4.015.543 25,7 %
Prodej katalogů 3.996
Ostatní výnosy 563.100 3,6 %
Úroky 10.332
Kurzové zisky 5.276
Výnosy z cenných papírů 814.214 5,2 %
Tržby za prodej cenných papírů 10.225.110 65,4 %
CELKEM 15.637.571

Přehled příjmů z pronájmu majetku:
Dům v Brně 2.189.452 54 %
Dům v Praze 1.676.703 42 %
FTVE 149.388 4 %
CELKEM 4.015.543

Náklady v roce 2013
Spotřeba materiálu 12.326 0,1 %
Spotřeba energie 442.811 3,2 %
Náklady na prodané zboží 16.711 0,1 %
Opravy a údržba 222.869 1,6 %
Cestovné + reprezentace 125.309 0,9 %
Ostatní služby 485.991 3,5 %
Mzdové náklady 1.023.827 7,3 %
Sociální pojištění, ostatní sociální náklady 343.857 2,4 %
Daně a poplatky 17.549 0,1 %
Odpis nedobytné pohledávky 133.031 0,9 %
Jiné ostatní náklady 275.177 2,0 %
Odpisy 725.376 5,2 %
Prodané cenné papíry 10.191.431 72,7 %
CELKEM 14.016.265
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PřÍlOHy
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Rozvaha k 31. 12. 2013
(v tisících Kč)

stav stav

k prvnímu k poslednímu

dni účetního dni účetního

období období

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem 80 579 78 218
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 38 38

A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.I.2. Software 38 38

A.I.3. Ocenitelná práva

A.I.4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 52 419 62 015

A.II.1. Pozemky 2 653 12 878

A.II.2. Umělecká díla, předměty a sbírky

A.II.3. Stavby 47 490 48 539

A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 179 135

A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů

A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata

A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 314 297

A.II.8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 680 166

A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 103 0

stav stav

k prvnímu k poslednímu

dni účetního dni účetního

období období

A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 38 631 27 338

A.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

A.III.2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 38 631 6 905

A.III.4. Půjčky organizačním složkám

A.III.5. Ostatní dlouhodobé půjčky

A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 433

A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -10 509 -11 173

A.IV.1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

A.IV.2. Oprávky k softwaru -38 -38

A.IV.3. Oprávky k ocenitelným právům

A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

A.IV.6. Oprávky ke stavbám -10 047 -10 742

A.IV.7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí -110 -96

A.IV.8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -314 -297

A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
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stav stav

k prvnímu k poslednímu

dni účetního dni účetního

období období

B. Krátkodobý majetek celkem 6 170 7 055
B.I. Zásoby celkem 101 85

B.I.1. Materiál na skladě

B.I.2. Materiál na cestě

B.I.3. Nedokončená výroba

B.I.4. Polotovary vlastní výroby

B.I.5. Výrobky

B.I.6. Zvířata

B.I.7. Zboží na skladě a v prodejnách 101 85

B.I.8. Zboží na cestě

B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby

B.II. Pohledávky celkem 959 1 090

B.II.1. Odběratelé 571 421

B.II.2. Směnky k inkasu

B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 148 247

B.II.5. Ostatní pohledávky 59 0

B.II.6. Pohledávky za zaměstnanci

B.II.7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp.

a veřejného zdravotního pojištění

B.II.8. Daň z příjmů

B.II.9. Ostatní přímé daně

B.II.10. Daň z přidané hodnoty

B.II.11. Ostatní daně a poplatky

B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

B.II.13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků

B.II.14. Pohledávky za účastníky sdružení

B.II.15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

B.II.16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

B.II.17. Jiné pohledávky 71 38

B.II.18. Dohadné účty aktivní 110 384

B.II.19. Opravná položka k pohledávkám

stav stav

k prvnímu k poslednímu

dni účetního dni účetního

období období

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 483 5 174

B.III.1. Pokladna

B.III.2. Ceniny

B.III.3. Účty v bankách 3 483 5 174

B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování

B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování

B.III.6. Ostatní cenné papíry

B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

B.III.8. Peníze na cestě

B.IV. Jiná aktiva celkem 1 627 706

B.IV.1. Náklady příštích období 6 6

B.IV.2. Příjmy příštích období 1 621 700

B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní

AKTIVA CELKEM 86 749 85 273
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stav stav

k prvnímu k poslednímu

dni účetního dni účetního

období období

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem 85 423 84 034
A.I. Jmění celkem 80 800 70 888

A.I.1. Vlastní jmění 79 878 71 068

A.I.2. Fondy

A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního

majetku a závazků 922 -180

A.II. Vy ́sledek hospodaření celkem 4 623 13 146

A.II.1. Účet výsledku hospodaření xxxxxxxxxx 1 597

A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 920 xxxxxxxxxx

A.II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3 703 11 549

B. Cizí zdroje celkem 1 326 1 239
B.I. Rezervy celkem

B.I.1. Rezervy

B.II. Dlouhodobé závazky celkem

B.II.1. Dlouhodobé bankovní úvěry

B.II.2. Vydané dluhopisy

B.II.3. Závazky z pronájmu

B.II.4. Přijaté dlouhodobé zálohy

B.II.5. Dlouhodobé směnky k úhradě

B.II.6. Dohadné účty pasivní

B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky

stav stav

k prvnímu k poslednímu

dni účetního dni účetního

období období

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1 005 1 015

B.III.1. Dodavatelé 189 0

B.III.2. Směnky k úhradě

B.III.3. Přijaté zálohy 40 223

B.III.4. Ostatní závazky 197 116

B.III.5. Zaměstnanci 33 44

B.III.6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

B.III.7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění 68 53

B.III.8. Daň z příjmů 24

B.III.9. Ostatní přímé daně 28 21

B.III.10. Daň z přidané hodnoty 168 134

B.III.11. Ostatní daně a poplatky

B.III.12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků

B.III.14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

B.III.15. Závazky k účastníkům sdružení

B.III.16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

B.III.17. Jiné závazky 172 154

B.III.18. Krátkodobé bankovní úvěry

B.III.19. Eskontní úvěry

B.III.20. Vydané krátkodobé dluhopisy

B.III.21. Vlastní dluhopisy

B.III.22. Dohadné účty pasivní 110 246

B.III.23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

B.IV. Jiná pasiva celkem 321 224

B.IV.1. Výdaje příštích období 321 224

B.IV.2. Výnosy příštích období

B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní

PASIVA CELKEM 86 749 85 273
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
(v tisících Kč)

činnost činnost činnost

hlavní hospodářská celkem

A. NÁKLADY
A.I. Spotřebované nákupy celkem 455 17 472

A.I.1. Spotřeba materiálu 12 12

A.I.2. Spotřeba energie 443 443

A.I.3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

A.I.4. Prodané zboží 17 17

A.II. Služby celkem 797 37 834

A.II.5. Opravy a udržování 223 223

A.II.6. Cestovné 116 116

A.II.7. Náklady na reprezentaci 9 9

A.II.8. Ostatní služby 449 37 486

A.III. Osobní náklady celkem 1 368 1 368

A.III.9. Mzdové náklady 1 024 1 024

A.III.10. Zákonné sociální pojištění 344 344

A.III.11. Ostatní sociální pojištění

A.III.12. Zákonné sociální náklady

A.III.13. Ostaní sociální náklady

A.IV. Daně a poplatky celkem 17 17

A.IV.14. Daň silniční

A.IV.15. Daň z nemovitosti 16 16

A.IV.16. Ostatní daně a poplatky 1 1

činnost činnost činnost

hlavní hospodářská celkem

A.V. Ostatní náklady celkem 408 408

A.V.17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

A.V.18. Ostatní pokuty a penále

A.V.19. Odpis nedobytné pohledávky 133 133

A.V.20. Úroky

A.V.21. Kursové ztráty

A.V.22. Dary

A.V.23. Manka a škody

A.V.24. Jiné ostatní náklady 275 275

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

a opravnych položek celkem 10 917 10 917

A.VI.25. Odpisy dlouhodobého nehmotného

a hmotného majetku 725 725

A.VI.26. Zůstatková cena prodaného

dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

A.VI.27. Prodané cenné papíry a podíly 10 192 10 192

A.VI.28. Prodaný materiál

A.VI.29. Tvorba rezerv

A.VI.30. Tvorba opravných položek

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

A.VII.31. Poskytnuté příspěvky zúčtované

mezi organizačními složkami

A.VII.32. Poskytnuté členské příspěvky

A.VIII. Daň z příjmů celkem

A.VIII.33. Dodatečné odvody daně z příjmů

NÁKLADY CELKEM 13 962 54 14 016



32

činnost činnost činnost

hlavní hospodářská celkem

B. VÝNOSY
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 4 015 4 4 019

B.I.1. Tržby za vlastní výrobky

B.I.2. Tržby z prodeje služeb 4 015 4 015

B.I.3. Tržby za prodané zboží 4 4

B.II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

B.II.4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

B.II.5. Změna stavu zásob polotovarů

B.II.6. Změna stavu zásob výrobků

B.II. 7. Změna stavu zvířat

B.III. Aktivace celkem

B.III.8. Aktivace materiálu a zboží

B.III.9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

B.III.10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

B.III.11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

B.IV. Ostatní výnosy celkem 137 441 578

B.IV.12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

B.IV.13. Ostatní pokuty a penále

B.IV.14. Platby za odepsané pohledávky

B.IV.15. Úroky 10 10

B.IV.16. Kursové zisky 5 5

B.IV.17. Zúčtování fondů

B.IV.18. Jiné ostatní výnosy 122 441 563

činnost činnost činnost

hlavní hospodářská celkem

B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv

a opravných položek celkem 11 005 35 11 040

B.V.19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot.

a hmot. majetku

B.V.20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 10 225 10 225

B.V.21. Tržby z prodeje materiálu

B.V.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

B.V.23. Zúčtování rezerv

B.V.24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 780 35 815

B.V.25. Zúčtování opravných položek

B.VI. Přijaté příspěvky celkem

B.VI.26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

B.VI.27. Přijaté příspěvky (dary)

B.VI.28. Přijaté členské příspěvky

B.VII. Provozní dotace celkem

B.VII.29. Provozní dotace

VÝNOSY CELKEM 15 157 480 15 637

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
PŘED ZDANĚNÍM 1 195 426 1 621

C. I. 34. Daň z příjmů 24 24

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 1 195 402 1 597
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Příloha roční účetní závěrky

Nadace české architektury k 31. prosinci 2013
(za období od 1.1.2013 do 31.12.2013)
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 31.12.2013
4. Změny a dodatky provedené v účetním období do příslušné evidence
5. Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém

účetním období
6. 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
2. Odpisování
3. Přepočet cizích měn na českou měnu
4. Oceňování majetku reálnou hodnotou

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (Čl. IV)
1. Fyzická inventura majetku k 31.12.2013
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 31.12.2013
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 a návrh na použití

výsledku hospodaření běžného účetního období
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. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
34. Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činností
35. Odměny auditorské společnosti



34

i. Obecné informace

1. Popis účetní jednotky
Název organizace: Nadace české architektury.
Sídlo organizace: Betlémské nám.5a, 110 00 Praha 1
Místo výkonu činnosti: FA ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 29 Praha 6
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: 4.12.1998

2. Zřizovatelé společnosti

Právnická osoba Sídlo společnosti, IČO Povaha Výše Datum

vkladu vkladu vkladu

Nadace Český fond umění Masarykovo nábř. 250, nemovitost 19 985 970 30.6.1997

110 00 Praha 1,

629 30 711

3. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 31. 12. 2013

Členové statutárních orgánů ke dni 31.12.2013

Příjmení Jméno Funkce

Peterka Martin předseda správní rady

Bezpalec Tomáš člen správní rady

Burian Aleš člen správní rady

Fišer Jakub člen správní rady

Kasl Jan člen správní rady

Kiszka Josef člen správní rady

Členové dozorčích orgánů ke dni 31.12.2013

Příjmení Jméno Funkce

Vrabelová Renata předsedkyně dozorčí rady

Mareš David člen dozorčí rady

Nasadil Pavel člen dozorčí rady

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

Správní rada odsouhlasila dne 24.4.2013 změnu struktury nadačního jmění takto:

Nepeněžitý majetek 15.587.560 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací,
Pioneer investiční společnost a.s.otevřený podílový fond v celkové nominální
hodnotě 15.633.000 Kč se nahrazuje nepeněžitým majetkem a to:
� 5.381.841 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací, Pioneer investiční

společnost a.s.otevřený podílový fond v celkové nominální hodnotě 5.392.066 Kč
� pozemkem parc.č.198/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2

v katastrálním území Staré Město, obec Praha, zapsaným v katastru nemovitostí
Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu tak, jak je popsána ve znaleckém posudku
soudního znalce ing. Petra Procházky ze dne 21.4.2013 č. 061/2181/13 na částku
10.225.109 Kč a peněžitým majetkem a to,

� peněžními prostředky v celkové výši 15.825 Kč uložené na zvláštním účtu
č.258967200/0300 vedeného u ČSOB a.s.

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.

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

6.1. Zaměstnaci

Běžné účetní období Minulé účetní období

Počet zaměstnanců 1 1

Osobní náklady zaměstnanců 595 827 581 276
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6.2. Statutární orgány

Běžné účetní období Minulé účetní období

Počet členů SR a DR NČA 9 9

osobní náklady členů statutárních orgánů 428 000 440 750

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,
FA ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 29 Praha 6

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. Při zaúčtování prodeje majetkových cenných papírů je použita metoda FIFO.

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

2. 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 –

3. 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.

4. Ocenění majetku reálnou hodnotou
Nadace stanoví reálnou hodnotu u cenných papírů k rozvahovému dni 31.12.2013
a to dle výpisu z registru cenných papírů přeceněných na reálnou hodnotu přes
účet 921.
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iii. doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Organizace dostala dne 14.5.2014 k podpisu Dohodu o ukončení smlouvy
o převodu zbývajících prostředků z NIF uzavřenou mezi Nadací české architektury
a Ministerstvem financí ČR (resp. Fondem národního majetku ČR). Prostředky, které
na základě smlouvy Ministerstvo financí resp. Fond národního majetku na Nadaci
české architektury převedlo, se nevracejí a zůstávají součástí nadačního kapitálu
Nadace české architektury.

1. Fyzická inventura majetku k 31.12.2013
Byla provedena v období od 02.01.2014 do 31.01.2014.

Dokladová inventarizace majetku a závazků byla provedena v období od
01.01.2014 do 31.01.2014

2. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného, hmotného
a finančního majetku (A.)

PZ přírůstek úbytek KZ

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 38 0 0 38

z toho: software 38 0 0 38

ostatní 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 52 419 20 931 11 335 62 015

z toho: pozemky 2 653 10 225 0 12 878

stavby 47 490 1 049 0 48 539

drobný dlouhodobý hmotný majetek 314 0 17 297

nedokončený dlouhodobý majetek 680 535 1 049 166

Samostatné movité věci a soubory 179 0 44 135

poskytnuté zálohy

na dlouhodobý hmotný majetek 1 103 9 122 10 225 0

Dlouhodobý finanční majetek celkem 38 631 20 433 31 726 27 338

z toho: dluhové cenné papíry držené po splatnosti 38 631 31 726 6 905

ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 20 433 0 20 433

3. dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek (A.)

Druh majetku Běžné období Minulé období

Pořizovací Oprávky Pořizovací Oprávky

cena cena

Dlouhodobý nehmotný majetek 38 -38 38 -38

z toho: drobný software 38 -38 38 -38

ostatní

Dlouhodobý hmotný majetek 62 015 -11 135 52 419 -10 471

z toho: stroje a pozemky 12 878 2 653

stavby 48 539 -10 742 47 490 -10 047

drobný dlouhodobý hmotný majetek 297 -297 314 -314

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 166 680

samostatné movité věci a soubory 135 -96 179 -110

zálohy 0 1 103

Dlouhodobý finanční majetek celkem 27 338 0 38 631 0

z toho: dluhové cenné papíry držené po splatnosti 6 905 0 38 631 0

ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 433 0 0 0

Pozn.: Na účtu 901 došlo k opravě zápisů z minulých let týkajících se nadačního jmění:

– Částka 1 574 990 byla převedena z účtu 901 003 na účet 932

Částka 7 235 008 byla převedena z účtu 901 002 na účet 932.

– Údaje v položkách rozvahy A.III.3. a A.III.6. aktiv nejsou meziročně srovnatelné, protože za rok

2013 byla na doporučení auditora částka 20 432 780 vykázána v rozvaze na řádku aktiv

A.III.6. – Ostatní dlouhodobý finanční majetek.
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4. tuzemské a zahraniční majetkové cP a majetkové účasti (A.iii.6.) v kč

Typ fondu Počet ks Pořizovací Zůstatková Zůstatková

podílových listů cena Kč cena cena

k 31.12.2012 k 31.12.2013

Balancovaný fond nadací NIF 10 413 579 10 399 000 10 882 190 210 105

prodáno 10.1.2013 -10 205 719 -10 225 109

zůstatek 207 860

Balancovaný fond nadací NIF 5 173 981 5 234 000 5 406 810 5 229 560

Růstový fond nadací NIF 1 911 094 2 012 000 1 992 315 1 934 983

Růstový fond nadací NIF 12 869 462 13 132 000 13 416 414 13 030 330

ČSOB nadační 5 200 000 5 200 000

NIF – prodáno -5 200 000

Dluhopisy Raiffeisen CZK

AT0000AOUJT NIF 5 200 000 5 200 000

Dluhopisy Raiffeisen náklady 7 800 7 800

Celkem NIF 35 977 000 36 905 529 25 612 778

Balancovaný fond nadací ostatní 27 209 27 056 28 433 27 503

Dluhopisy KS92 CZK 15.3.2011 1 015 250 1 015 250

Dluhopisy NDQ3 EUR 15.3.2011 682 073 682 073

Celkem 37 701 379 36 933 962 27 337 604

5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze ke dni 31.12.2013

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 84 537 Kč.

7. Pohledávky B.ii.1 311

Druh pohledávky Pohledávka vůči komu Částka

Pohledávky z pronájmu

z toho: Hrabec Jiří 175

Fraktály Publisher s.r.o. 130

Nedomová Vladimíra 7

Galerie architektury Brno o.s. 66

Futurista s.r.o. 35

Architectura o.s. 8

Celkem 421

8. Pohledávky z titulu zádržného – dlouhodobé pohledávky
Nejsou.

�. Poskytnuté provozní zálohy (B.ii.4.) 314

Poskytnuté zálohy Poskytnuto komu Záloha celkem Kč

krátkodobé Pražská plynárenská. 51

Pražská energetika 79

E.ON Energie 95

Brněnské vodárny 16

NČHF Radlice 6

Celkem 247

10. dohadné účty aktivní (B.ii.18.) 388

Celkem krátkodobé dohadné účty aktivní 384

z toho: Dohad ČKA služby 11

Dohad Neoluxor služby 90

Dohad BEC služby 100

Dohad Foodfactory služby 3

Dohad GAB služby 50

Dohad přeúčtování plyn GJF 130

Pozn: Účet 388 byl opraven o položku 70.000 Kč – chybu roku 2012 – účetním zápisem 932/388.
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11. Ostatní a jiné pohledávky (B.ii.5 a B.ii.17.), ostatní 315 – 0, jiné 378

PZ přírůstek úbytek KZ

Ostatní a jiné krátkodobé pohledávky 130 95 187 38

Ostatní pohledávky B.II.5 59 10 69 0

Jiné pohledávky B.II.17 71 85 118 38

Pozn: Účet 315 byl opraven o položku 41.700,76 Kč – chybu z minulých let – účetním zápisem 932/315.

12. Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti z B.ii.

Pohledávky po lhůtě splatnosti Běžné období Minulé období

Částka Částka

Souhrnná výše po lhůtě 421 549

z toho: 90 až 180 dnů 125 41

do 1 roku 0 47

nad 1 rok 7 71 (0)

nad 5 let (soudně vymáhané) 289 (175) 390 (308)

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

14. Pohledávky daňové k finančnímu úřadu (B.ii.10.)
Nadace nemá.

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 Celkem (shodné

s částkou v rozvaze) 0 0 s částkou v rozvaze) 5 174 3 483

z toho: CZK 0 1 běžný účet CZK 5 124 3 454

EUR 0 termínovaný vklad CZK 0 0

běžný účet EUR 50 29

termínovaný vklad EUR 0 0

17. tuzemské a zahraniční krátkodobé majetkové cP a majetkové účasti (B.iii.4.)
Nadace nemá.

18. tuzemské a zahraniční krátkodobé dluhové cP (B.iii.5.)
Nadace nemá.

1�. Časové rozlišení aktivních účtů (B.iV.)

Časové rozlišení PZ přírůstek úbytek KZ

Celkem 1 627 713 1 633 706

z toho: náklady příštích období 6 5 5 6

příjmy příštích období 1 621 708 1 628 700

20. Vlastní jmění (A.i.1.)

Z čeho je tvořeno vlastní jmění Tvorba

nadační jmění 71 056

nadační jmění nezapsané 12

finanční vklad 0

nefinanční vklad 0

celkem 056

21.Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků (A.i.3.) účet �21

Důvod tvorby/ Tvorba Rozpuštění

rozpuštění rozdílu Rok Částka Proti Rok Částka Proti

MD D čemu MD D čemu

přecenění podílových listů 2011 919 063

přecenění podílových listů 2012 7 2066 063

přecenění podílových listů 2013 1102 063 2013 11293 063

stav k 31.12.2013 180
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22. Změny vlastních zdrojů – v průběhu účetního období – pasiva A.

běžné období minulé období

Vlastní zdroje celkem k 1.1. 85 423 82 443

Vlastní jmění 71 068 79 878

Fondy 0 0

Oceňovací roz. z přec. fin. maj. -180 922

VH ve schval. řízení 920 -65

Nerozděl. zisk, neuhr. ztráta 11 549 3 703

Stav vlastních zdrojů celkem k 31.12. 84 034 85 423

Pozn.: Byla provedena oprava účtování minulých let související s užíváním a následném vkladu
bezúplatně nabyté nemovitosti do nadační jistiny a s použitím bezúplatně nabyté finanční částky
evidované v nezapsaném vlastním jmění. Byla tak z nezapsaného vlastního jmění na účet
nerozděleného zisku minulých let přeúčtována částka ve výši 8.810 tis. Kč.

23. Úhrada výsledku hospodaření minulého úč. období ve výši – 65 tis. kč –
a návrh na použití výsledku hospodaření běžného účetního období
ve výši zisku �20 tis. kč

Způsob použití VH min. návrh na rozdělení

období VH b.o.

výsledek hospodaření 920 1 597

zaúčtovat na účet nerozděl. zisku min. let 920 97

zaúčtovat na fond rozvoje nadace 1 500

24. Přijaté zálohy (B.iii.3.) 324

Celkem přijaté zálohy 223

z toho: Záloha ČKA 11

Záloha Old Town 2

Záloha BEC 120

Záloha Neoluxor 60

Záloha Architectura 30

25. dohadné účty pasivní (B.iii.22.) 38�

PZ přírůstek úbytek KZ

Celkem krátkodobé dohadné účty pasivní 110 246 110 246

z toho: dohad energie + plyn GJF 40 136 40 136

dohad energie Brno 70 110 70 110

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.) 331, 336

PZ přírůstek úbytek KZ

Celkem zaměstnanci B.III.5 33 595 585 43

Celkem B.III.7 68 455 470 52

z toho: sociální pojištění 47 319 329 37

zdravotní pojištění VZP 11 112 111 12

zdravotní pojištění ZPMV 0 2 2 0

zdravotní pojištění OZP 10 7 17 0

zdravotní pojištění ČPZP 0 15 11 4

28. Závazky k finančnímu úřadu (B.iii.�. – 10.) 342

PZ přírůstek úbytek KZ

Celkem 28 181 188 21

z toho: zálohová daň 28 181 188 21

2�. Splatné závazky ke správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám,
finančnímu úřadu

Druh závazku Částka Datum Splatnost

vzniku

sociální pojištění 37 31.12.2013 15.01.2014

zdravotní pojištění 15 31.12.2013 15.01.2014

zálohová daň zaměstnanců 21 31.12.2013 15.01.2014

30. Časové rozlišení pasivních účtů (B.iV.) 383

Časové rozlišení PZ přírůstek úbytek KZ

Celkem 320 275 371 224

z toho: výdaje příštích období 320 275 371 224
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31. Výnosy podle jednotlivých činností organizace (B.)

Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost

období minulé období minulé

běžné běžné

Celkem 15 157 12 438 480 52

z toho: tržby z prodeje služeb 4 015 5 458

tržby za zboží 4 5

úroky 10 13 10

kurzové zisky 5

jiné ostatní výnosy 122 441

tržby z prodeje majetku 10 225 5 267

tržby a výnosy cenných papírů

výnosy z dlouhodobého

finančního majetku 780 1 700 35 37

32. Náklady podle jednotlivých činností organizace (A.)

Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost

období minulé období minulé

běžné běžné

Celkem 13 962 11 545 54 25

z toho: spotřeba materiálu 12 10

spotřeba energie 443 1 268

prodané zboží 17 1

opravy a udržování 223 247

cestovné 116 99

náklady na reprezentaci 9 10

ostatní služby 449 448 37 24

osobní náklady 1 368 1 415

daně a poplatky 17 17

ostatní náklady 408 308

odpisy majetky 725 725

prodané cenné papíry 10 192 5 200

poskytnuté příspěvky x 1 798

Pozn.: V roce 2013 došlo ke změně účtování nadačních příspěvků, náklady na nadační příspěvky se

přeúčtovávají z účtu 582 přes účet 911 999 tj. fond rozvoje nadace. Vyplacena byla cekem

částka 1 780 000 Kč.

33. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků
(název projektu/příjemce/výše nadačního příspěvku v Kč)

Vyhlášené výběrové řízení financované z vlastních zdrojů a z výnosů NIF – 700 000 Kč
1. Česká architektura 2011–2012 / Prostor-architektura, interiér, design o.p.s. Praha

/ 30 000
2. Architekt Ivo Klimeš – Svět architektury a divadla / Lenka Popelová Praha / 30 000
3. ERA21 ročník 2013 / ERA média s.r.o. / 50 000
4. Zlín-Baťa-Gahura-Karfík-Voženílek-Plesnik / Petr Všetečka Brno / 20 000
5. Jane Jacobs: Smrt amerických velkoměst / Mox Nox s.r.o. Dolní Kounice / 21 000
6. Sola-Morales: Diference / Zlatý řez s.r.o. Praha / 19 000
7. Architektura a globalizace / Zlatý řez o.s. Praha / 10 000
8. 9 přednášek o architektuře Zlín / aARCHITEKTURA o.s. Zlín / 30 000
9. Offcity architekti 2013 / Terra Madoda o.s. Pardubice / 30 000

10. Mezinárodní den architektury / Kruh o.s. Praha / 150 000
11. Francouzská inspirace / Kruh o.s. Praha / 50 000
12. Živá architektura / x-fatul o.s. Liberec / 10 000
13. Dny české architektury ve Vídni / Jiří Koten Praha / 15 000
14. Architekti ve škole / Aleš Hamhalter Praha / 15 000
15. Myslet město / Lucie Stejskalová Praha / 15 000
16. Domografie / 4AM o.s. Brno / 10 000
17. Médium výstava / 4AM o.s. Brno / 40 000
18. Jak se dělá město / Jan Šépka Praha / 15 000
19. Lidová škola urbanismu / Praguewatch o.s. Praha / 20 000
20. David Kopecký / Martin Souček Nakladatelství Arbor Vitae Řevnice / 30 000
21. Ostravské přednášky o architektuře / Fiducia o.s. Ostrava / 20 000
22. F.Lesák: Vidím jen to, co vím / P.Jungmann Nakladatelství Archa Zlín / 25 000
23. Boj o prostor / P.Jungmann Nakladatelství Archa Zlín / 10 000
24. Ivan Ruller / Galerie architektury Brno o.s. / 30 000

Granty na provoz GJF v Praze a GA v Brně – 300 000 Kč
1. GJF Praha / Architectura o.s. Praha / 150 000
2. GA Brno / Galerie architektury Brno o.s. / 150 000

Granty na výstavní program GJF v Praze a GA v Brně – 750 000 Kč
1. GJF Praha / Architectura o.s. Praha / 600 000
2. GA Brno / Galerie architektury Brno o.s. / 150 000
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Mimořádné granty – 30 000 Kč
1. Jan Bočan Tbilisi / Člověk a prostor o.s. Praha / 30 000

Granty za rok 2013
CELKEM 1 780 000 Kč

34. Výsledek hospodaření podle jednotlivých druhů činností

Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnost

období minulé období minulé

běžné běžné

celkové náklady podle činnosti 13 962 11 545 54 25

celkové výnosy podle činnosti 15 157 12 438 480 52

výsledek hospodaření před zdaněním 1 195 893 426 27

daň – 20 % 24

výsledek hospodaření po dani 1 195 893 402 27

35. Odměny auditorské společnosti

Běžné Minulé

období období

celkem 28 35

z toho: povinný audit účetní závěrky 1.1. – 31.12 b.o.

a ověření výroční zprávy 28 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 – dlouhodobý nehmotný
majetek, DHM – dlouhodobý hmotný majetek, DFM – dlouhodobý finanční majetek

Sestaveno dne Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
30. 5. 2013

Právní forma účetní jednotky Poslání organizace

nadace viz. str. 3




