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1. O Nadaci / Poslání  

 

Posláním Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových je podporovat rozvoj 

výtvarného umění v České republice, seznamovat veřejnost s moderním výtvarným 

uměním a přispívat k posílení povědomí o kulturní tradici v oblasti výtvarného umění. 

Hlavními úkoly Nadace jsou správa kulturní památky Sovovy Mlýny a podpora provozu 

Musea Kampa, které zde sídlí a v němţ se nachází sbírka moderního umění. Sbírka 

v majetku Hlavního města Praha je od roku 2001 zapůjčena Nadaci do bezplatného 

uţívání. 

Hlavními cíli Nadace jsou založení a podpora dokumentačního centra moderního 

umění střední Evropy, podpora a pořádání výstav světového umění, financování 

seminářů, konferencí a přednášek a poskytování příspěvků výtvarným umělcům, kritikům a 

historikům umění. 

 

2. Informace o Nadaci (správní a dozorčí rada) 

 

Název nadace:  Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových 

Sídlo:    U Sovových mlýnů 503/2, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 

Telefon:   257 286 147 

Fax:    257 286 113 

IČO:    49370499 

Správní rada:   PhDr. Meda Mládková, předsedkyně správní rady 

Václav Havel, čestný člen správní rady 

Madeleine Albright, čestná členka správní rady 

Ing. Filip Dvořák 

Gabriel Eichler 

Ing. Pavel Uher do 8. 3. 2007 

Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. 

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. 
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Mgr. Olga Dvořáková do 4. 10. 2007  

MUDr. Oldřich Uttendorfský 

MUDr. Pavel Bém od 6. 6. 2007 

Ing. Petr Hejma od 6. 6. 2007 

Dozorčí rada:   Ing. Jiří Nekovář, předseda dozorčí rady 

   JUDr. Monika Rutland 

   Ing. Petr Seidl 

Ředitelka nadace: Jana Šorfová 

Účetní nadace:  Ing. Eva Češková 

Právní zástupce: White & Case 

Auditor:  Ing. Libor Bosák 

Bankovní spojení:  KB, a.s., Staroměstské nám. 24, Praha 1 

Nadační číslo účtu: 195 818 400 257 / 0100 

 

3. Činnost Nadace v roce 2007 

 

a. Provozní záležitosti Nadace 

 

Během roku 2007 došlo ke kompletní instalaci zábran proti holubům, k obnově fasády po 

povodních, dále byly opraveny a upraveny vodní linky  (ţárové pozinkování ocelového 

roštu), byla zrekonstruována travnatá plocha na nádvoří a uskutečnila se instalace 

kvalitních typů barevných kamer.  

 

 

b. Werichova vila 

V únoru 2007 bylo MČ Praha 1 vypsáno výběrové řízení na vyhledání nájemce tzv. 

Werichovy vily. Nadace a paní Mládková projevila zájem o nabídku jiţ v předchozích 

letech, který potvrdila také účastí ve výběrovém řízení v roce 2005. Proto paní Mládková i 

statutární orgány nadace vyslovili souhlas k účasti ve výběrovém řízení i tentokrát. Na 

zpracování nabídky se externě podílela firma g. l. architekti s. r. o., v oblasti legislativy 
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poskytla pomoc advokátní 

kancelář White & Case. Nabídka 

byla podána se všemi 

náleţitostmi, avšak některé 

podmínky druhého kola 

výběrového řízení byly nadací 

shledány jako nevyhovující, a 

proto bylo rozhodnuto nabídku 

do druhého kola nepodávat a 

Nadace svou účast ve 

výběrovém řízení ukončila. 

Jelikoţ nebyla do druhého kola 

zaslána ţádná nabídka ani návrh jiného zájemce, bylo výběrové řízení MČ Praha 1 

ukončeno. Nadace však měla i nadále zájem o pronájem Werichovy vily a podala 

nezávislou nabídku, která vycházela ze struktury a obsahu podmínek výběrového řízení. 

Nabídka Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových byla MČ Praha 1 přijata a 

v září 2007 byl schválen záměr pronájmu Werichovy vily nadaci. V prosinci 2007 došlo 

k podpisu návrhu smlouvy o smlouvě budoucí.  

 

V první polovině roku 2007 vyhlásila Městská část Praha 1 také záměr na pronájem 

nemovitosti č. p. 418, tzv. zahradní domek. Jelikoţ paní Mládková a nadace projevila 

opakovaně zájem na vyuţití této nemovitosti jiţ v předchozích letech, byl vypracován návrh 

na vyuţití této nemovitosti jako kulturního centra pro děti. Návrh nadace byl v květnu 

předán radě MČ Praha 1 k posouzení, avšak v konkurzu nebyl vybrán ţádný uchazeč.  
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4. Výstavní činnost 

a. Úvod 

 

V roce 2007 připravilo Museu Kampa mnoho zajímavých a divácky velmi atraktivních 

výstav. Mezi nejvýznamnější projekty uplynulého roku patří výstava zakladatelů abstraktní 

malby Pieta Mondriana a Františka Kupky, výstava výrazné osobnosti pop artu Andy 

Warhola a trojdílná výstava uznávaného českého autora Theodora Pištěka, která spolu 

s výstavou kinetického umění čechoameričana Franka Josepha Maliny uzavřela úspěšný 

rok 2007.  

 

Celoroční chloubou Musea Kampa je také stálá expozice. V prostorách Musea Kampa je v 

rámci stálé expozice vystaven reprezentativní výběr děl především ze Sbírky Jana a Medy 

Mládkových a Sbírky pro Jindřicha Chalupeckého. Další díla byla do péče Musea Kampa 

věnována umělci nebo soukromými sběrateli. Expozice je rozdělena do dvou hlavních 

částí: expozice Středoevropského moderního umění, která návštěvníkům představuje 

reprezentativní výběr děl především tzv. neoficiálních umělců ze zemí bývalého 

východního bloku, se nachází v hlavní budově Musea Kampa. Expozice věnovaná dvěma 

průkopníkům v dějinách umění přelomu 19. a 20. století, Františku Kupkovi a Otto 

Gutfreundovi, se nachází v novějším, tzv. Schulzově křídle. Stálá expozice je pro 

návštěvníky Musea Kampa otevřena po celý rok v relativně neměnné podobě. Obohacují ji 

nové akvizice či zápůjčky (po skončení výstavy Franka J. Maliny bylo například zapůjčeno 

kinetické dílo „Dvě postavy“ vytvořené v 60.letech, které je nyní součástí stálé expozice) a 

také neustálé zlepšování kurátorského záměru autorky koncepce expozic, Medy Mládkové. 
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b. Kompletní přehled výstavní činnosti za rok 2007 

 

The Light Exercises Series - Bernardí Roig 

16. ledna - 4. března 2007 

Retrospektivní výstava umělce pocházejícího z Malorky (1965), který s oblibou kombinuje 

instalace, plastiky, kresby a video. Projekt byl uspořádán ve spolupráci se státní organizací 

SEACEX. 

 

Jiří Jun - Perem a Tuší  

16. března - 15. dubna 2007 

Výstava představila tvorbu chodovského autora, k jehoţ výrazovým prostředkům patří 

výtvarná řeč autonomní meditativní kresby. 

 

 

Walking on the Vltava - Julian Opie 

26. dubna - 24. června 2007 

Julian Opie patří mezi přední umělce současnosti a jeho tvorba je známá i daleko za 

hranicemi. Jeho umělecká díla jsou k vidění v nejvýznamnějších sbírkách a muzeích po 

celém světě. Umělecká tvorba Juliana Opieho představuje nový přístup k obrazům a 

formám, jenţ reaguje na současný svět pomocí nových materiálů a médií. Nejvýraznějším 
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a nejviditelnějším prvkem výstavy Walking on the Vltava byly dvě postavy, muţ a ţena, 

které se pohybovaly proti proudu Vltavy nedaleko Karlova mostu. Postavy byly přes dva 

metry vysoké a byly tvořeny diodami na LED panelech. Zbytek výstavy byl prezentován v 

prostorách Musea Kampa, kde bylo umístěno 11 panelů a maleb. 

 

Fotografie z 60. let - Eva Fuková 

4. května - 26. srpna 2007 

Museum Kampa uspořádalo komorní výstavu fotografií Evy Fukové z let 60. u příleţitosti 

osmdesátých narozenin autorky. 

 

František Kupka-Piet Mondrian 

17. května - 29. července 2007 

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových představilo  neobvyklou konfrontaci 

dvou předních přestavitelů abstraktní malby Františka Kupky a Pieta Mondriana. Výstava 

byla zařazena mezi nejvýznamnější výstavní projekty roku 2007. Společná výstava děl 

dvou velikánů jakými jsou František Kupka a Piet Mondrian umoţnila, aby si kaţdý utvořil či 

doplnil názor na vývoj abstraktního umění. Do Musea Kampa byl zapůjčen soubor 

Mondrianových obrazů z Gemeentemusea v Haagu, z Thyssen Musea v Madridu a 

z Kunstmuseen  Krefeld v Krefeldu.  Výstava se uskutečnila v části Schulzova křídla 

Sovových mlýnů. 

 

 

Andy Warhol - Disaster Relics: Selected prints 

19. července - 21. října 2007 

Museum Kampa připravilo ve spolupráci s Andy Warhol Museem v Pittsburghu výstavu s 

názvem „Disaster relics: Selected prints“, na které byly prezentovány Warholovy tisky 

týkající se tématu katastrofy. Mnohé z těchto prací patřily do série, jeţ byla vytvořena na 

počátku šedesátých let a která reflektuje Warholovo zaujetí smrtí a stejně tak jeho 

posedlostí „patnácti minutami slávy“. Některé z těchto prací dokumentovaly ţivot slavných 
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jako například portrét Marilyn Monroe, Elvise Presleyho či Jackie Kennedyové. Ostatní 

zaznamenávaly ţivot běţných lidí, jako například tisky inspirované rasovými nepokoji v 

Alabamě nebo automobilovými nehodami. Výstava se stala jednou z nejvýraznějších 

praţských kulturních akcí v roce 2007.  

 

 

Čtverečky - Jiří Mrázek 

11. října - 2. prosince 2007 

Jiří Mrázek vystavil v Museu Kampa soubor obrazů z jednoduchým názvem Čtverečky. 

Výstava byla zaměřená na tvorbu posledních deseti let, kdy na drobnějších čtvercových 

formátech autor zkoumal vztahy mezi barevnými tóny.  

 

3x - Theodor Pištěk 

23. října - 21. ledna 2008 

 

Theodor Pištěk, který patří k našim nejvýraznějším osobnostem v oblasti malby a instalace, 

připravil pro Museum Kampa rozsáhlejší projekt, ve kterém se v prostoru konírny postupně 

představily nejdůleţitější oblasti jeho volné tvorby. Jednotlivé instalace se střídaly přibliţně 
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po měsíci. První díl se zaměřil na malbu, tentokrát na aţ hyperrealisticky ztvárněné 

figurální scény, které ve své někdy aţ surreálné imaginaci vystihují absurditu dnešní doby 

se všemi jejími klady i zápory. Druhá část obsahovala obrazy, ve kterých se umělec od 

sedmdesátých let zabývá tématem prostoru. Do této kolekce se promítá jeho zájem o 

prostorové vztahy, které malíř vyjadřuje tím nejúspornějším způsobem. Následovala část 

třetí, která se soustředila na sugestivní instalace, v nichţ autor reaguje velmi přesvědčivě 

na ţivotní styl charakteristický pro druhou polovinu 20. století s jeho spěchem, přemírou 

informací, povrchností i bezohledností. Při vernisáţi byla prezentována výpravná 

monografie o umělcově celoţivotním díle. 

 

 

Bod-Linie-Vesmír - Frank Malina 

8. listopadu 2007 - 7. ledna 2008 

Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových a 

CIANT (International Centre for Art and New 

Technologies) připravili první retrospektivní výstavu 

průkopníka světelně-kinetického umění českého 

původu Franka Josepha Maliny. Autor zasvětil 

polovinu svého ţivota vědě a stal se významným 

spoluzakladatelem amerického raketového výzkumu. 

V 50. letech však obrátil pozornost ke kinetickému 

umění a zbytek ţivota se věnoval tvorbě a zkoumání 

vztahu vědy, umění a nových technologií. V Malinově 
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díle je velmi podstatná časovost. Vytváří prostor pohybu a tím i interpretaci významu 

odlišné od statických děl. Pohyb navíc do instalací vnáší pouze světlo. Různě se mísící 

barvy, záhadně prolínající světelné struktury a interagující vzorce doslova hypnotizují a 

nenechají návštěvníka odtrhnout oči. Výstava ukázala rovněţ některé statické autorovy 

obrazy a k prolistování byly k dispozici sešity časopisu Leonardo Journal, jehoţ byl Malina 

zakladatelem.  

 

Mokré kreslení - Daisy Mrázková 

5. prosince - 20. ledna 2008 

Daisy Mrázková patří k zajímavým osobnostem známé skupiny UB 12 a vůbec celé 

generace nastupující koncem padesátých let. Její volná tvorba dosud nebyla plně 

doceněna, ale přirozeně se vyvíjí od konce padesátých let. Na výstavě se představila 

pozoruhodnou kolekcí kreseb vytvářených rozpustnými pastelkami, jejichţ svazky kreslí do 

mokrého papíru. Této své metodě říká umělkyně „mokré kreslení“. Jde o sérii drobných 

studií, které se dělí do několika menších cyklů. Lze v nich sledovat, čeho lze v 

systematickém hledání zvolenou metodou dosáhnout. 

 

Jiří Kolář v Moskvě 

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových ve spolupráci s Magistrátem hlavního 

města Prahy uspořádalo rozsáhlou retrospektivní výstavu Jiřího Koláře v galerii Zuraba 

Tsereteliho v Moskvě. Výstava se konala v rámci praţských dnů v Moskvě v termínu 15.10. 

– 5.11. 2007. 

 

c. Kompletní přehled zápůjček v roce 2007 

 

V roce 2007 zapůjčilo Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových sbírkové 

předměty na řadu výstav v Čechách i v zahraničí. 

 

V měsících únor – duben 2007 zapůjčilo museum obrazy Zdeňka Berana na jeho 

retrospektivní výstavu do Národní galerie v Praze a později do Alšovy jihočeské galerie 

v Hluboké nad Vltavou, která výstavu přejala. 

 

Obraz Antonína Stříţka byl zapůjčen do Galerie umění Karlovy Vary a do Východočeské 

galerie v Pardubicích, dílo Evy Kmentové do Moravské galerie v Brně a koláţe Vojtěcha 
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Preissiga na výstavu s názvem Exotismy do Českého muzea výtvarných umění. Galerii 

moderního umění v Roudnici nad Labem bylo zapůjčeno několik perforovaných kreseb 

Adrieny Šimotové. 

 

V rámci akce Praţské dny v Moskvě byla učiněna zápůjčka prací na papíře galerii Miro, 

která zde uskutečnila výstavu český autorů (např. Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová, 

Stanislav Kolíbal, Jiří Sopko). 

 

Mezi ostatními zahraničními zápůjčkami byla uskutečněna zápůjčka děl Františka Kupky na 

výstavu Music Eye do Pallant House Gallery v Chichesteru, která později putovala do 

Sainsbury Center for Visual Arts. Další z Kupkových obrazů byl zapůjčen do italského 

Bergama na výstavu The Future of Futurisme. 

 

d. Restaurování uměleckých děl  

 

V roce 2007 bylo restaurováno několik zapůjčených děl a několik děl ze Sbírky Jana a 

Medy Mládkových:  

 

1. Autor: Magdalena Jetelová 

Název / Rok: Ţidle II, 2003 

Technika: ze dřeva nalezeného po praţských povodních v roce 2002 

 

2.  Autor: Olbram Zoubek 

Soubor pěti soch  

i) Název / Rok: Svěděk, 1964 

Technika: Bronz 

Rozměry: v. 200 cm 

ii) Název / Rok: Neznámý svěděk, 1964 

Technika: Bronz 

Rozměry: v. 125 cm 

iii) Název / Rok: Sloup I - Kuros, 1965 

Technika: Bronz 

Rozměry: v. 200 cm 

iv) Název / Rok: Sloup II – Kore, 1965 
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Technika: Bronz 

Rozměry: v. 200 cm 

v) Název / Rok: Stísněný muž, 1967 

Technika: Bronz 

Rozměry: v. 125 cm 

 

3. Autor: František Kupka  

Název / Rok: Katedrála , 1912-1913 

Technika: Olej na plátně 

Rozměry: 180 x 150 cm 

 

4. Autor: Jan Kubíček  

Název / Rok: Rozdělené kruhy a půlkruhy, I. a II. ,1989 

Technika: Olej na plátně, diptych  

Rozměry: Kaţdý díl 240 x 120 cm,  

 

5. Autor: René Roubíček 

Soubor jedenácti objektů 

Název / Rok: Glass Theatre / Comedia di Vetro, 2004 

Tecnika: Skleněný objekt 

 

5. Návštěvnost 

 

V roce 2007 navštívilo Museum Kampa 60 168 návštěvníků. 

Největší nárůst počtu návštěvníků byl zaznamenán v období květen – říjen, kdy byly 

představeny populární a mediálně dobře propagované výstavy Piet Mondrian a František 

Kupka a výstava Andy Warhola.  

 

17. října jsme pro veřejnost uspořádali den otevřených dveří. Akce byla věnována 

především obyvatelům MČ Praha 1, kterým byl umoţněn vstup zdarma do musea a  na 

úspěšnou krátkodobou výstavu pop-artového umělce Andy Warhola. Tuto moţnost vyuţilo 

v rámci jednoho dne přes dvě stovky návštěvníků.  
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V  roce 2007 se Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových stalo součástí 

čtvrtého ročníku Pražské muzejní noci. Po úspěšném ohlasu v předchozím roce, kdy se 

k akci připojilo neoficiálně, jsme se ve snaze ještě více přiblíţit museum a jeho sbírky 

veřejnosti, připojili k pořádajícím institucím. V průběhu večera, kdy bylo museum otevřeno 

v době od 19,00 hodin do 01,00 hodin museum navštívilo téměř 4 000 osob. 

 

Velká část návštěvníků shlédla MuseuM také mimo běţné otevírací doby jako účastníci 

organizovaných komentovaných prohlídek nabo společenských akcí pořádaných 

v prostorách Musea. Kromě vernisáţí se jedná především o soukromé akce a partnerská 

setkání společností.  

 

 GRAF 1.2  Návštěvnost v ročních úhrnech 

(v tis. osob)

15,8

27,4

22,3

30,8

60,2

2003 2004 2005 2006 2007

GRAF 1.4   Návštěvnost výstav uskutečněných v roce 2007 (za rok 

2007)
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6.  Programy pro veřejnost 

 

a. Přátelé Musea Kampa a ostatní společenská setkání 

 

Nadace dlouhodobě usiluje o zvýšení počtu členů společnosti Přátel Musea Kampa. 

Vedle celoročních pozvánek na vernisáţe a další kulturně-společenské akce v Museu 

Kampa, které ke členství ve společnosti Přátel samozřejmě patří, se snaţíme stálým 

členům i nově příchozím nabídnout další zajímavé a netradiční programy, například 

v podobě koncertu orchestru Berg nebo přednášek a odborných výkladů. 

 

Členství ve společnosti Přátel je v budově Musea Kampa dobře inzerováno, atraktivní 

informační leták seznamuje potenciální členy s výhodami členství a náš vyškolený personál 

na muzejní pokladně či v muzejním obchodě je ochoten s jednotlivými typy členství a 

výhodami, které přináší, zájemcům během otevírací doby musea kdykoli poradit a případně 

také rovnou vyplnit darovací smlouvu. Veškeré informace o členství se spolku Přátel jsou 

pro naše návštěvníky k dispozici také na webových stránkách Musea Kampa. 

 

Přátelé Musea Kampa jsou vedeni v podrobné databázi, která umoţňuje efektivní 

komunikaci. Většina Přátel si své roční členství znovu obnovuje, coţ také poukazuje na 

jejich spokojenost s fungováním společnosti a výhodami, které členství přináší. 

I v letošním roce pokračujeme ve spolupráci se spolky „Collectors’ Circle“ a „IWAP“. 

 

b. Programy pro školy 

 

Také v roce 2007 usilujeme o navázání na aktivity z roku předcházejícího zaměřené na 

zvýšení návštěvnosti školních skupin. V průběhu roku 2007 navštívilo Museum Kampa 

přes 400 školních skupin (12 763 studentů). V souvislosti s výstavou Piet Mondrian – 

František Kupka tuto činnost finančně podpořil hlavní partner výstavy Komerční banka. 

 

Vedení musea se rozhodlo v nastaveném trendu pokračovat a Nadace zajistila z vlastních 

prostředků pokrytí nákladů spojených se zajištěním komentovaných prohlídek pro školy 

zdarma také po celou dobu trvání výstavy  Andyho Warhola.  
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c. Lektorské oddělení 

 

Přestoţe prostory Musea Kampa neumoţňují vytvoření přednáškové síně či lektorské dílny, 

která by byla určena především pro umělecké workshopy a jiné programy pro děti, rodiny či 

školy, na podzim roku 2007 se podařilo zahájit činnost Lektorského oddělení, které jiţ 

v roce 2007 připravilo několik důleţitých programů a především dalo základ své následující 

činnosti pro rok 2008 a další roky. Lektorské oddělení bylo vytvořeno za účelem 

zprostředkování umění široké veřejnosti, od nejmladších návštěvníků aţ po seniory. 

Programy Lektorského oddělení jsou koncipovány tak, aby smysl moderního a současného 

umění svým účastníkům zajímavou a zábavnou formou přiblíţily.  

 

Především pro základní a střední školy jsme v roce 2007 připravili koncepci tzv. 

animačních programů, které spojují umělecká díla ze stálé expozice Musea Kampa i 

krátkodobých výstav se zajímavými tématy dnešní doby. Prostřednictvím interaktivních 

komentovaných prohlídek expozic propojených s uměleckými workshopy usilujeme o to, 

aby si ţáci a studenti uvědomili, ţe návštěva musea umění nemusí být nudnou zkušeností, 

ţe naopak umělecká díla, pokud jsou dobře vysvětlena, mohou člověka obohatit a dokonce 

i inspirovat k vlastnímu uměleckému vyjádření.  

 

V roce 2007 proběhlo přímo v expozicích musea několik programů ke krátkodobým 

výstavám (workshopy a přednášky k výstavám Andy Warhol, František Kupka - Piet 

Mondrian, Theodor Pištěk, Jiří Mrázek, Daisy Mrázková), které zaujaly řadu škol. Dále jsme 

připravili sérii osmi programů ke stálé expozici Musea Kampa. Tyto programy mohou 

školní skupiny, ale i firmy nebo rodiny s dětmi, vyuţívat během celého školního roku.  

 

Vedle animačních programů jsme koncem roku 2007 připravili koncepci přednášek, které 

probíhají v roce následujícím. První přednáškový cyklus na téma České poválečné umění 

vedený kurátorem Jiřím Machalickým a hosty z řad umělců, teoretiků a historiků umění 

přibliţuje umění nejen ze sbírek Jana a Medy Mládkových široké veřejnosti. Přednášky se 

v současnosti těší poměrně velkému zájmu návštěvníků z řad studentů, ale také členů 

spolku Přátel Musea Kampa, seniorů a dalších zájemců o umění.  

 

V souvislosti s animačními programy a přednáškami vybudovalo lektorské oddělení v roce 

2007 kvalitní databázi škol a zájemců o programy z řad studentů a profesorů, galerijních 
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a muzejních pracovníků, ale i firem různého zaměření, různorodých (nejen) kulturních 

institucí apod. Díky pravidelným e-mailům s nabídkou programů, které jsme zájemcům 

z těchto databází začali průběţně rozesílat, se také zvýšila návštěvnost musea a 

informovanost příznivců umění o našich programech i výstavní činnosti.  

 

 

 

Lektorské oddělení se snaţí budovat kontakty na osobní bázi a vytvářet tak dlouhodobé 

vztahy, ať uţ s institucemi či jednotlivci. Usilujeme o to, aby se zájemci o výstavy a 

doprovodné programy do musea stále vraceli, a aby tu vţdy našli něco nového. Jiţ v roce 

2007 jsme tuto spolupráci započali s několika školami, které Museum Kampa dodnes 

pravidelně navštěvují se svými ţáky.  

 

V období příprav v roce 2007 si nově vzniklé lektorské oddělení vytvořilo také systém pro 

evidenci návštěvníků doprovodných programů, rozpočet pro rok 2008, zmapovalo moţnost 

grantů pro následující období a připravilo si tak půdu pro vytvoření řady dalších zajímavých 

programů pro rok 2008 a dále. Oddělení se průběţně, věnuje publicitě, možnostem 
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propagace a reklamy. Oddělení graficky zpracovává a tiskne řadu informačních letáků, 

které následně distribuuje do škol, knihoven a dalších relevantních míst. Vedle toho se 

oddělení věnuje psaní tiskových zpráv a článků pro mediální prezentaci, včetně informací o 

nových programech Musea Kampa na internetu. Jiţ v roce 2007 jsme navázali kontakt 

s řadou kulturních, vzdělávacích či školních webových stránek, které průběţně uveřejňují 

avíza na naše programy. 

 

Věříme, ţe se v roce 2007 podařilo činnost lektorského oddělení dobře naplánovat tak, aby 

oddělení i v dalších letech přispívalo k návštěvnické atraktivitě Musea Kampa a fungovalo 

jako doplňující prvek ke krátkodobým výstavám i stálé expozici. 

 

V loňském roce také úspěšně proběhl první Dětský den v Museu Kampa. V rámci 

programu probíhala na nádvoří a v prostorách musea představení loutkového divadla a 

animační program, v jehoţ rámci měli děti moţnost vydat se ve společnosti svých rodičů na 

objevnou výpravu museem spojenou s výtvarnými aktivitami. Akci sponzorsky zajistila 

společnost RWE Transgas a.s. prostřednictvím Občanského sdružení Život 90, 

občerstvení poskytla firma Odkolek, a.s. 

 

 

d. Vstupné zdarma každé pondělí 

 

Dlouhodobým cílem Musea Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových zůstává kromě 

pořádání výstav také organizace seminářů, konferencí a přednášek a poskytování 



19/36 

příspěvků výtvarným umělcům, kritikům a historikům umění. Usilujeme také o to, 

zpřístupnit naše sbírky co největšímu počtu zájemců z řad široké veřejnosti. 

 

Po vzoru zahraničních muzeí zavedlo Museum Kampa vstupné zdarma pro všechny 

návštěvníky každé pondělí. Volné pondělky si získaly mezi širokou vrstvou veřejnosti 

velkou oblibu, jsou populární především mezi seniory, studenty a pedagogy, kteří museum 

pravidelně navštěvují. Na začátku roku 2007 poskytla finanční příspěvek na podporu tohoto 

projektu prostřednictvím Občanského sdruţení Ţivot 90 Společnost RWE Transgas 

částkou ve výši 400.000,- Kč, která pokryla pondělní vstupné pro seniory, děti, studenty, 

pedagogy, handicapované a další spoluobčany.  

 

 

7. Vydavatelská činnost 

 

Museum Kampa vydalo v uplynulých letech řadu odborných publikací. Ve své publikační 

činnosti se zaměřujeme především na zdokumentování realizovaných výstav, pravidelně 

vydáváme katalogy ke krátkodobým výstavám a stálým expozicím. V roce 2007 vydalo 

Museum Kampa tyto katalogy: Jiří Jun-Perem a tuší, František Kupka-Piet Mondrian, Eva 

Fuková-Fotografie z 60.let, Andy Warhol-Disaster Relics, Jiří Mrázek-Čtverečky, Daisy 

Mrázková, Jiří Kolář-Moskva a 3x Theodor Pištěk. 

 

V roce 2007 vydalo Museum Kampa - Nadace Jana a 

Medy Mádkových v reedici katalog František Kupka 

ze sbírky Jana a Medy Mládkových za finančního 

přispění vydavatelství Ringier, a. s.  

 

V únoru 2007 vyšel také první díl dosud nepublikované 

korespondence dvojice Jiřího Voskovce a Jana 

Wericha. Kniha byla slavnostně pokřtěna v Museu 

Kampa 13. února 2007 a zahájila ediční sérii 

společného třísvazkového projektu Nadace Jana a 

Medy Mládkových a nakladatelství Akropolis. Zároveň 

se jedná o pilotní projekt, na který by měla navázat 

budoucí programová činnost Werichovy vily.  
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Editorem trilogie je profesor Ladislav Matějka, dlouholetý redaktor ročenek Cross Current. 

Druhý díl dosud nepublikované korespondence legendární dvojice byl uveden na 

slavnostním křtu v Museu Kampa v listopadu.  

 

První svazek korespondence zahrnuje dopisy z období let 1945-1962, ve druhém svazku je 

publikována korespondence z dalších let 1963-1968. Oba svazky vzbudily oprávněnou 

pozornost veřejnosti i médií a staly se knihou roku 2007. Závěrečný svazek korespondence 

Jiřího Voskovce a Jana Wericha, zahrnující roky 1969-1980, vyjde v první polovině roku 

2008. 

 

 

8. Image a zviditelnění činnosti Musea Kampa – Nadace Jana a Medy 

Mládkových 

V zájmu zvýšit všeobecné povědomí o Museu Kampa a jeho činnosti poskytujeme často 

prostory musea pro uspořádání společenských událostí. V roce 2007 proběhl v rámci 

těchto aktivit koncert Komorního orchestru Berg a slavnostní závěrečná recepce 

konference pořádané institutem Prague Security Studies Institut. Pravidelně se podílíme na 

přípravě přednášek pro mezinárodní společenství International Womes Association of 

Prague, které se konají v prostorách Musea Kampa. Na podzim se uskutečnila v areálu 

musea například třídenní gastronomická přehlídka Prague Food Festival, slavnostní 

vyhlášení a předání cen výhercům soutěţe obcí a měst Středočeského kraje „My třídíme 

nejlépe“ a mezinárodní festival módních návrhářů. 
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9 Účetní závěrka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Příloha 
k účetní závěrce k 31.12.2007 

 
 
 
 

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových 
 
 
 



22/36 

 
I. Obecné údaje k účetní závěrce za období 1.1.2007 - 31.12.2007 
 
1. Popis účetní jednotky  

 
Název: Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových 
Sídlo: U Sovových mlýnů 2, 118 00  Praha 1 
Kontaktní adresa: U Sovových mlýnů 2, 118 00  Praha 1 
 
Právní forma: nadace 
Předmět činnosti: - podporovat rozvoj výtvarného umění v České republice, seznamovat veřejnost 

s moderním výtvarným uměním a přispívat k znovuvytvoření a posílení 
povědomí o kulturní tradici v uvedené oblasti umění 

- podporovat provozování Sbírky moderního umění 20. Století, kterou obec 
Hlavní město Praha přenechá do bezplatného uţívání na základě smlouvy o 
výpůjčce v souladu se záměrem zřizovatelky Nadace zajistit její zpřístupnění 
veřejnosti v Galerii Jana a Medy Mládkových 

- přispět k záchraně kulturní památky objektu Sovových mlýnů, nacházejícího 
se v Praze 1, ul. U Sovových mlýnů s cílem vyuţití tohoto objektu k umístění 
Galerie Jana a Medy Mládkových a pro výkon činnosti Nadace 

 
Nadace je zapsána   u Městského soudu v Praze, v rejstříku nadací, oddíl N, vloţka 142 
 
Datum vzniku: 26.2.1999 

 
Nadační jmění nepeněţní vklad tvořený sbírkovým fondem v hodnotě 32 194 000 Kč  
 
 
 
 
 
2. Popis změn v rejstříku nadací ve sledovaném období 

 
Ve sledovaném období nedošlo k ţádným změnám v rejstříku nadací. 

 

3. Osoby, které se k rozhodnému dni, tj. k 31.12.2007, podílejí 20ti a více procenty na 
nadačním jmění 

 

Nadační jmění tvoří nepeněţní vklad, který do Nadace vloţila v plné výši její zřizovatelka 
Meda Mládková.

 
 
 



23/36 

4. Statutární a dozorčí orgány nadace 

 
Správní rada     

PhDr. Meda Mládková   předsedkyně správní rady  
 
Václav Havel    čestný člen správní rady 
Madeleine Albright   čestný člen správní rady 
 
Ing. Filip Dvořák    člen správní rady 
Gabriel Eichler    člen správní rady 
MUDr. Oldřich Th.Uttendorfský  člen správní rady  
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.  člen správní rady 
Ing. Pavel Uher    člen správní rady do 8.3.2007  
Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.  člen správní rady 
Olga Dvořáková    člen správní rady do 4.10.2007 
MUDr. Pavel Bém   člen správní rady od 6.6.2007 
Ing. Petr Hejma    člen správní rady od 6.6.2007 

 
 
Dozorčí rada 
Ing. Jiří Nekovář    předseda dozorčí rady 
 
JUDr. Monika Rutland   člen dozorčí rady 
Ing. Petr Seidl    člen dozorčí rady 

 

 

 

 

5. Zaměstnanci nadace, osobní náklady (II.3) 

 
 Zaměstnanci 

celkem 

Z toho řídících 
pracovníků 

 Sledované 
účetní 
období 

Předchozí 
účetní 
období 

Sledované 
účetní 
období 

Předchozí 
účetní 
období 

Průměrný počet zaměstnanců 18 24 1 1 

Mzdové náklady 3491 3469 407 339 

Odměny členům statutárních orgánů společnosti 0 0 0 0 

Odměny členům dozorčích orgánů společnosti 0 0 0 0 

Zákonné sociální pojištění 1106 1187 143 119 

Sociální náklady 5 20 0 0 

Osobní náklady celkem 4602 3542 550 458 

 
 
 
 
 6. Půjčky a ostatní plnění členům statutárních a dozorčích orgánů. 

Tento případ se nevyskytuje
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II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách 
a způsobech oceňování ve sledovaném účetním období 
 
1. Způsob ocenění 

a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii:  

Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovací ceně, ve vlastní reţii nadace zásoby 
nepořizovala. Účtování zásob je prováděno způsobem B evidence zásob. 

b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností: 

     Tento případ se nevyskytuje 

c) cenných papírů a majetkových účastí: 

  Tento případ se nevyskytuje. 

d) příchovků a přírůstků zvířat: 

     Tento případ se v nadaci nevyskytuje 

 
 
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně 
a pořízeného v průběhu účetního období 

 Nadace nevlastní majetek oceněný reprodukční cenou. 
 
 
3. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek 
účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období 
s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících 
výši majetku, závazků a hospodářského výsledku 

Oproti předchozímu roku nedošlo k zásadním změnám,které by výrazným způsobem ovlivnily 
výši majetku, závazku a hospodářského výsledku. 

 
 
4. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací 
pro stanovení výše opravných položek 

K 31.12.2007 nadace nevytvářela opravné poloţky. 
 
 
5. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody 
při stanovení účetních odpisů  

 V roce 2007 nadace uplatňovala odpisy dlouhodobého majetku dle platných předpisů a předem 
stanoveného odpisového plánu, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného 
majetku odpovídajícího  běţným podmínkám jeho pouţívání. 

 
 
6. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 

 Nadace postupuje dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zvolila si pro přepočet cizích měn na 
měnu českou pevný měsíční kurz vţdy k poslednímu dni předchozího měsíce. V roční účetní 
závěrce nadace pouţívá kurz ČNB ke dni jejího sestavení.  



 
 

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
 

1. Popis významných událostí v hodnoceném účetním období 

 
Rok 2007 byl pro nadaci velmi úspěšným. Podařily se zorganizovat a uskutečnit 2 celosvětově významné 
výstavy, které měly u návštěvníků musea velký ohlas. Od května do července probíhala v prostorách musea 
výstava František Kupka / Piet Mondrian, která představila společně dílo dvou průkopníků abstraktního umění.  
Od července do října probíhala další výstava s názvem Andy Warhol: Disaster relics – selected prints. Kromě 
těchto výstav se uskutečnily v prostorách musea další výstavy jako - The Light Exercises Series - Bernardí 
Roig, Perem a tuší - Jiří Jun, Walking on the Vltava - Julian Opie, Fotografie z 60. let - Eva Fuková, Čtverečky 
- Jiří Mrázek, 3x - Theodor Pištěk, Bod-Linie-Vesmír - Frank Malina či Mokré kreslení - Daisy Mrázková. 
Výtvarná díla ze sbírek Musea Kampa byla zapůjčena do Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, 
Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Galerie umění Karlovy Vary, Východočeské galerie 
v Pardubicích, Českého muzea výtvarných umění v Praze či Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. 
V říjnu roku 2007 uspořádalo Museum Kampa ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Praha velkou 
retrospektivní výstavu Jiří Koláře v Galerii Zuraba Cereteliho v Moskvě. Mezi ostatními zahraničními 
institucemi, do nichţ Museum Kampa zapůjčilo díla ze svých sbírek jmenujme Pallant House Gallery ve Velké 
Británii, Sainsbury Centre for Visual Arts ve Velké Británii a Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea v Itálii. 
Z prostředků nadace byl poskytnut grant sdruţení Werichovci ve výši ve 20 tis. Kč. 

 
Nadační činnost byla kryta poskytnutými dary v roce 2007.  

 
Rozpis přijatých dotací a darů na provozní účely (v tis. Kč) 

 

Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 

Chod Musea Kampa, instalace Meda Mládková 1501 0 

Sbírky Ţivot 90 400 0 

 Fashion Point Praha 375 0 

 Ringier ČR a.s. 267 0 

 ČEPS a.s. 200 0 

 Ezpada 150 0 

 Liberty Incentives Congresses 120 0 

 Clifford Chance LLP 120 0 

 FILENO 105 205 

 MauMau, s.r.o. 80 0 

 Capgemini Czech Republic 75 0 

 The Boston Consulting Group 50 0 

 DO.RE.MI. 50 0 

 Zátiší catering group 50 2557 

 Prague Security Studies Institute 50 0 

 Pí. Kalinová 50 0 

 ABN AMRO Bank N.V. 50 0 

 Pí. Senftová 40 0 

 Sokolovská uhelná 35 0 

 Mr. Slengesol 30 0 

 Agentura Monte Christo 30 0 

 Ing. Jaromír Senft 30 0 

 Film Production K-International 25 0 

 Tesco Stres ČR 20 0 

 ČKAIT 20 0 

 Američan Embassy 21 0 

 Galerie Kodl 20 5 

 Events New Vision 20 0 

 Přátelé Musea 84 338 
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Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 

Výstavní činnost v roce 2007 Komerční banka 2200 500 

 EGAP 390 0 

 Meda Mládková 382 0 

 Cornelia Roettger 200 0 

 Císař,Češka,Smutný 200 0 

 MUDr. Jiří Emler 100 0 

 Nadace Děti-kultura-sport 100 0 

 Město Chodov 10 0 

 Grant Ministerstva kultury ČR 300 100 

 Grant hl. m. Prahy 650 300 

 Grant MČ Praha 1 200 0 

 

 
 
2. Popis významných událostí mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků 
a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku 

 V období mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny 
k předání mimo účetní jednotku nedošlo k významným událostem.   

 
 
3. 
3. 1.  Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek  

 
a) Dlouhodobý nehmotný majetek  

Byl pořízen v předchozích letech a je plně odepsán. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek  
1. umělecká díla, předměty a sbírky 

zahrnuje sbírku  
- uměleckých předmětů, která byla vloţena do nadačního jmění v hodnotě 32.194.000,- Kč a umělecké 
předměty a staroţitnosti pořízené nadací z finančních prostředků nadace nebo nadaci darované. 
Podrobnosti vyplývají ze zvláštního soupisu sbírkových předmětů a hospodaření s ní se řídí zákonem 
č. 122/2000 Sb. 
 
 - mobiliární předměty darované v roce 2002 nadaci paní Medou Mládkovou a mobiliární předměty 
nakoupené z prostředků nadace.   

 

2. ostatní hmotný majetek 

Je odepisován dle schváleného odpisového plánu. V roce 2007 byly pořízeny prostředky výpočetní a 
kancelářské  techniky, prostředky na dovybavení zařízení budovy a přilehlých prostranství. Celková 
hodnota nově pořízeného majetku činila 138,6 tis. Kč a jednalo se o drobný majetek. Konkrétní rozpis je 
součástí inventurního seznamu. 
 

c) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 
      Tento případ se v nadaci nevyskytuje. 
 
d) Hmotný majetek, který je zatíţen zástavním právem 

     Tento případ se v nadaci nevyskytuje. 
 
e) Přehled o majetku, jehoţ trţní ocenění je výrazně vyšší neţ jeho ocenění v účetnictví.  

 Tento případ se v nadaci nevyskytuje 
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3. 2.  Pohledávky 

 
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. 

V nadaci se nevyskytuje  pohledávka po lhůtě splatnosti nad 180 dní. Všechny  pohledávky vykazované k 
31.12.2007 jsou ve lhůtě splatnosti 
 

b) Pohledávky kryté podle zástavního práva 
     V nadaci se nevyskytují 

 

c)  Pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší neţ 5 let 
     V nadaci se nevyskytují. 

 
 
3. 3.  Vlastní zdroje 

 
a) Změny jmění    

Na výši jmění  v roce 2007 mělo vliv  
- pokrytí ztráty roku 2006 z vytvořených zisků z let minulých   
- věcný dar p. Pištěka obraz v hodnotě 600 tis. Kč 

 
  
b) Rozdělení zisku 

 Za rok 2007 vyprodukovala nadace zisk ve výši  7.066.048,23, který bude pouţit na navýšení vlastního 
jmění společnosti ve formě navýšení zisku minulých  let. 

 
 
3. 4.  Závazky 

 
a) Závazky po době splatnosti, tj. nad 180 dnů. 

     V nadaci se nevyskytují. V nadaci se nacházejí závazky splatné v lhůtě splatnosti. 
 
b) Závazky kryté podle zástavního práva. 

 Tento případ se v nadaci nevyskytuje. 
 
d) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 
 Tento případ se v nadaci nevyskytuje. 
 
e)  Závazky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší neţ 5 let 
 Tento případ se v nadaci nevyskytuje. 
 
f) Závazky z sociální a zdravotního pojištění 
 Tento případ se v nadaci nevyskytuje. Vykázané závazky k 31.12.2007 jsou za mzdy 12/2007. 
 
 
3. 5.  Zákonné a ostatní (účetní) rezervy 

 
Nadace neeviduje ţádné rezervy. 

 
 
3. 6.  Výnosy z běžné činnosti v tis. Kč (v členění v tuzemsku a zahraničí) 

 
a) Tržby v tuzemsku v tis.Kč      2007  2006 

 
 

 trţby z prodeje sluţeb - vstupné     6.417 tis. Kč 2.642 
tis. Kč 
    - pronájem prostor    2.892 tis. Kč 2.786 
tis. Kč 
    - reklamní činnost       850 tis. Kč        0 
tis. Kč 

trţby za prodané zboţí - prodej kult. předmětů   1.564 tis. Kč    690 
tis. Kč 

 
b) ostatní výnosy v tis. Kč 

 úroky z běţného a termínovaného  účtu          76 tis. Kč      35 
tis. Kč 

 kurzové zisky             11 tis. Kč        0 
tis. Kč 
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refundace nákladů            90 tis. Kč        6 
tis. Kč 

 
c) přijaté příspěvky 

přijaté peněţní dary       7.651 tis. Kč 2.930 
tis. Kč 
grant hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR     1.150 tis. Kč    400 
tis. Kč 

 
 
3. 7.  Údaje o přeměnách nadace 

 
Nadace ţádnými přeměnami neprocházela ani neprochází. 

 
 
 
3. 8.  Rozpis odložené daňové pohledávky a závazku 

 
 K datu účetní závěrky nadace nevytvářela odloţený daňový závazek ani pohledávku. 

 
 
 
V Praze  dne 27.února 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Šorfová 
ředitelka nadace 

 

 
 
vyhotovila:  Ing. Eva Češková-účetní 
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů 

ROZVAHA 
(BILANCE)   

k 31.12.2007   

(v celých tis. Kč) Název účetní jednotky 

Museum Kampa 

  Nadace J. a M. Mládkových 

  

IČO 

  

U Sovových mlýnů 503/2 

49370499 Praha 1 

  

118 00 

  

A K T I V A Číslo řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 
Stav k poslednímu 

dni účetního období 

a b 1 2 

A. 

Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 

- 40     1 40 384 40 734 

I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0 0 
Dlouhodobý 
nehmotný 
majetek 

Software (013) 3 0 0 

Ocenitelná práva (014) 4 0 0 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 33 33 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek (051) 8 0 0 

  Součet ř. 2 aţ 8   9 33 33 

II. Pozemky   (031) 10 0 0 
Dlouhodobý 

hmotný 
majetek 

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 37 261 37 861 

Stavby   (021) 12 2 399 2 399 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 13 1 564 1 518 

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 0 0 

Základní stádo a taţná zvířata (026) 15 0 0 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 1 271 1 412 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 0 0 

  Součet ř. 10 aţ 19 20 42 495 43 190 

III. Podíly v ovládaných a řízených 
osobách   (061) 21 0 0 

Dlouhodobý 
finanční 
majetek 

Podíly v osobách pod podstatných 
vlivem   (062) 22 0 0 
Dluhové cenné papíry drţené do 
splatnosti   (063) 23 0 0 

Půjčky organizačním sloţkám   (066) 24 0 0 

Ostatní dlouhodobé půjčky   (067) 25 0 0 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek   (069) 26 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 0 0 

  Součet ř. 21 aţ 27 28 0 0 

  

Odesláno dne:                       Razítko:                           Podpis      Odpovídá   

    vedoucího     za údaje :   

    účetní         

    jednotky :         
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          Telefon:   

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 

1 

  

  
Číslo 
řádku 

Stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období 

Stav k poslednímu 
dni účetního 

období 

a b 1 2 

IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0 
Oprávky k 

dlouho- 
dobému 
majetku 

Oprávky k softwaru (073) 30 0 0 

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0 

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 33 33 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0 

Oprávky k stavbám (081) 34 199 249 

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí (082) 35 641 795 

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0 

Oprávky k základnímu stádu a taţným zvířatům (086) 37 0 0 

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 1 271 1 412 

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0 

  Součet ř. 29 aţ 39 40 2 144 2 489 

B. Krátkodobý majetek  ř. 51 + 71 + 80 + 84   41 3 547 10 486 

I. Materiál na skladě (112) 42 0 0 
Zásoby 

Materiál na cestě (119) 43 0 0 

Nedokončená výroba (121) 44 0 0 

Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0 

Výrobky (123) 46 0 0 

Zvířata (124) 47 0 0 

Zboţí na skladě a v prodejnách (132) 48 504 698 

Zboţí na cestě (139) 49 0 0 

Poskytnuté zálohy na zásoby ( 314) 50 0 0 

  Součet ř. 42 aţ 50 51 504 698 

II. Odběratelé (311) 52 304 417 
Pohledávky 

Směnky k inkasu (312) 53 0 0 

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0 

Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) 55 397 370 

Ostatní pohledávky (315) 56 0 7 

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 0 0 
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Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění (336) 58 0 0 

Daň z příjmů (341) 59 0 0 

Ostatní přímé daně (342) 60 0 0 

Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0 

Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0 0 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64 0 0 

2 

  

  
Číslo 
řádku 

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období 

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období 

a b 1 2 

II. Pohledávky za účastníky sdruţení (358) 65 0 0 
Pohledávky 

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 0 

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0 

Jiné pohledávky (378) 68 8 2 

Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0 

Opravná poloţka k pohledávkám (391) 70 0 0 

  Součet ř. 52 aţ 69 minus 70 71 709 796 

III. Pokladna (211) 72 127 192 
Krátkodobý finanční 

majetek 
Ceniny (213) 73 0 0 

Bankovní účty (221) 74 2 183 8 685 

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0 

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0 

Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0 

Peníze na cestě (+/-261) 79 -4 0 

  Součet ř. 72 aţ 79   80 2 306 8 877 

IV. Náklady příštích období  (381) 81 25 30 
Jiná aktiva celkem 

Příjmy příštích období (385) 82 3 85 

Kursové rozdíly aktivní (386) 83 0 0 

  Součet ř. 81 aţ 83   84 28 115 

  ÚHRN AKTIV ř. 1+41 85 43 931 51 220 

  Kontrolní číslo ř. 1 aţ 83 997 184 300 214 836 

            

            

  

  

3 
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P A S I V A  
Číslo 
řádku 

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období 

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období 

c d 3 4 

A. Vlastní zdroje   č.87 + 91   84 42 517 50 182 

1. Vlastní jmění (901) 85 43 969 43 116 

Jmění Fondy (911) 86 0 0 

  
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a 
závazků (921) 87 0 0 

  Součet ř. 85 aţ 87   88 43 969 43 116 

2. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 89 X 0 
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 90 -1 452 X 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 91 0 7 066 

  Součet ř. 89 aţ 91   92 -1 452 7 066 

B. Cizí zdroje    ř.94 + 102 + 126 + 130   93 1 414 1 038 

1. Rezervy (941) 94 0 0 

2. Dlouhodobé bankovní úvěry (953) 95 0 0 

  Vydané dluhopisy (953) 96 0 0 
Dlouhodobé závazky  Závazky z pronájmu (954) 97 0 0 

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 98 0 0 

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 99 0 0 

Dohadné účty pasivní  (389) 100 0 0 

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 101 0 0 

  Součet ř. 94 aţ 101   102 0 0 

3. Dodavatelé (321) 103 333 390 
Krátkodobé závazky  Směnky k úhradě (322) 104 0 0 

Přijaté zálohy (324) 105 0 0 

Ostatní závazky (325) 106 0 0 

Zaměstnanci (331) 107 260 236 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 108 0 0 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění (336) 109 163 141 

Daň z příjmů (341) 110 -220 -42 

Ostatní přímé daně (342) 111 44 34 

Daň z přidané hodnoty (343) 112 147 194 

Ostatní daně a poplatky (345) 113 0 0 

Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 114 0 0 

Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 115 0 0 

Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 116 0 0 

Závazky k účastníkům sdruţení (368) 117 0 0 

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 118 0 0 

Jiné závazky (379) 119 17 0 

Krátkodobé bankovní úvěry (231) 120 0 0 

Eskontní úvěry (232) 121 0 0 

Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 122 0 0 

Vlastní dluhopisy (255) 123 0 0 

Dohadné účty pasivní  (389) 124 0 0 
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Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 125 0 0 

  Součet ř.103 aţ 125   126 744 953 

5. Výdaje příštích období (383) 127 70 85 
Jiná pasiva Výnosy příštích období  (384) 128 600 0 

Kursové rozdíly pasivní (387) 129 0 0 

  Součet ř. 127 aţ 129   130 670 85 

  ÚHRN PASIV ř.84 + 93 131 43 931 51 220 

  Kontrolní číslo (ř.84 aţ 129)   998 175 724 204 880 

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY   

k 31.12.2007   

(v celých tis. Kč) 
Název účetní jednotky 

  Museum Kampa 

  Nadace J. a M. Mládkových 

    

IČO 

  

U Sovových mlýnů 503/2 

49370499 Praha 1 

  118 00 

  

Číslo 
účtu 

Název ukazatele Číslo řádku 

Činnosti 

hlavní hospodářská   celkem 

5 6 7 8 

A. NÁKLADY 

I. Spotřebované nákupy celkem 241 1 000 319 1 560 

501 Spotřeba materiálu 1 218 260 72 550 

502 Spotřeba energie 2 23 0 109 132 

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0 0 0 0 

504 Prodané zboţí 4 0 740 138 878 

II. Služby celkem 
1 

525 4 137 391 6 053 

511 Opravy a udrţování 5 0 404 135 539 

512 Cestovné 6 43 36 0 79 

513 Náklady na reprezentaci 7 159 7 0 166 

518 Ostatní sluţby 8 
1 

323 3 690 256 5 269 

III. Osobní náklady celkem 
2 

055 1 911 635 4 601 

521 Mzdové náklady 9 
1 

523 1 476 492 3 491 

524 Zákonné sociální pojištění 10 532 430 143 1 105 
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525 Ostatní sociální pojištění 11 0 5 0 5 

527 Zákonné sociální náklady 12 0 0 0 0 

528 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0 0 

IV. Daně a poplatky celkem 17 33 0 50 

531 Daň silniční 14 0 0 0 0 

532 Daň z nemovitostí 15 0 0 0 0 

538 Ostatní daně a poplatky 16 17 33 0 50 

V. Ostatní náklady celkem 93 360 14 467 

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0 0 

542 Ostatní pokuty a penále 18 0 0 0 0 

543 Odpis nedobytné pohledávky 19 0 0 0 0 

544 Úroky  20 1 0 0 1 

545 Kursové ztráty 21 0 38 0 38 

546 Dary 22 5 0 0 5 

548 Manka a škody 23 0 0 0 0 

549 Jiné ostatní náklady 24 87 322 14 423 

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 
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Číslo 
účtu 

Název ukazatele Číslo řádku 

Činnosti 

hlavní hospodářská   celkem 

5 6 7 8 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek celkem 414 0 0 414 

551 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 25 414 0 0 414 

552 

Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 26 0 0 0 0 

553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0 0 

554 Prodaný materiál 28 0 0 0 0 

556 Tvorba rezerv 29 0 0 0 0 

559 Tvorba opravných poloţek 30 0 0 0 0 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 20 0 0 20 



 35 

581 
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními sloţkami 31 0 0 0 0 

582 Poskytnuté členské příspěvky       32 20 0 0 20 

VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 0 

595 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0 0 0 

Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 aţ 33 ) 4 365 7 441 1 359 13 165 

  

B. VÝNOSY 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   0 7 639 4 084 11 723 

601 Trţby za vlastní výrobky   1 0 0 0 0 

602 Trţby z prodeje sluţeb   2 0 6 417 3 742 10 159 

604 Trţby za prodané zboţí   3 0 1 222 342 1 564 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem   0 0 0 0 

611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0 0 

612 Změna stavu zásob polotovarů   5 0 0 0 0 

613 Změna stavu zásob výrobků   6 0 0 0 0 

614 Změna stavu zvířat   7 0 0 0 0 

III. Aktivace celkem   0 0 0 0 

621 Aktivace materiálu a zboţí   8 0 0 0 0 

622 Aktivace vnitroorganizačních sluţeb   9 0 0 0 0 

623 
Aktivace dlouhodobého nehmotného 
majetku 10 0 0 0 0 

624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem   0 89 87 176 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení   12 0 0 0 0 

642 Ostatní pokuty a penále   13 0 0 0 0 

643 Platby za odepsané pohledávky   14 0 0 0 0 

644 Úroky   15 0 0 76 76 

645 Kursovné zisky   16 0 10 0 10 

648 Zúčtování fondů     17 0 0 0 0 

649 Jiné ostatní výnosy   18 0 79 11 90 
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5 6 7 8 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 
0 0 0 0 

652 Trţby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19 0 0 0 0 

653 Trţby z prodeje cenných papírů a podílů 20 0 0 0 0 

654 Trţby z prodeje materiálu 21 0 0 0 0 

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 22 0 0 0 0 

656 Zúčtování rezerv 23 0 0 0 0 

657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 24 0 0 0 0 

659 Zúčtování opravných poloţek 25 0 0 0 0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 5 222 3 582 0 8 804 

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami 26 1 150 0 0 1 150 

684 Přijaté příspěvky (dary) 27 4 072 3 582 0 7 654 

684 Přijaté členské příspěvky 28 0 0 0 0 

VII.  Provozní dotace celkem 0 0 0 0 

691 Provozní dotace 29 0 0 0 0 

Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 ) 5 222 11 310 4 171 20 703 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 857 3 869 2 812 7 538 

591 Daň z příjmů   65 0 0 472 472 

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM 857 3 869 2 340 7 066 

Kontrolní číslo 999 
25 

001 40 094 
12 

194 77 289 

  

  Odesláno den:                        Razítko:                                 Podpis vedoucího úč.jednotky:   

                

                                                                                            Odpovídá za údaje:     

                

                

                

                

                                                                                             Telefon:             

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 
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