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„Vydrží-li kultura, přežije národ.“ jan Mládek

Posláním musea KamPa - nadace Jana 
a medy mládKových je podporovat rozvoj vý-
tvarného umění v České republice, seznamovat veřej-
nost s moderním výtvarným uměním a přispívat k posí-
lení 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 němž se nachází sbírka moderního umění. 
sbírka v majetku hlavního města praha je od roku 
2001 zapůjČena nadaci do bezplatného užívání.  
hlavními cíli nadace jsou založení a podpora doku-
mentaČního centra moderního umění střední evropy, 
podpora a pořádání výstav světového umění, financo-
vání seminářů, konferencí a přednášek a poskytování 
příspěvků výtvarným umělcům, kritikům a historikům 
umění. podporovat a pořádat umělecké, vědecké, kul-
turní a vzdělávací aktivity a akce vČetně akcí pro děti 
a mládež a provozování objektů pro tyto úČely. zřízení 
a provozování kulturně spoleČenského centra v ob-
jektu Werichovy vily, nacházejícího se v praze 1, ul. 
u sovových mlýnů 7 (dále jen „Werichova vila“), jehož 
úČelem je připomínat odkaz jana Wericha a dalších 
významných osobností spjatých s Werichovou vilou.
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NázeV Nadace: 
museum KamPa - nadace 
Jana a medy mládKových
sídlo:
u soVoVých MlýNů 503/2, 
118 00 praha 1 - Malá straNa
telefoN: +420 257 286 147
fax: +420 257 286 113
www.MuseuMKaMpa.cz
ič: 49370499

čestní členové sPrávní rady 
MadeleiNe albright 
patty birch iN MeMoriaM 
VáclaV boštíK iN MeMoriaM 
aVNa cassiNeli 
VáclaV haVel iN MeMoriaM
JaN horal iN MeMoriaM
thoMas M. Messer iN MeMoriaM
rudolf zahradNíK
 

sPrávní rada
Meda MládKoVá, 
předsedKyNě spráVNí rady 

filip dVořáK
Jiří eMler 
petr heJMa 
JaNa hrstKoVá
Vít Kolář 
filip Melzer 
paVel Nepala
Josef plesKot        
Jiří pospíšil 
JaN sVětlíK 
bohuslaV sVoboda 
Marie šediVá
zdeNěK tůMa

dozorčí rada
siMoNa fialoVá, 
předsedKyNě dozorčí rady

MartiN diViš
JaN KozubeK 
haNa MarVaNoVá
JaN sMetaNa 
oNdřeJ šťastNý
aleKsaNdra udŽeNiJa

ředitel Nadace
Jiří laMMel
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Život nadace Jana a medy mládKových 
v roce 2012. zaČátek roku obohatil naše museum 
o nejdůležitější akvizici od založení nadace. paní 
mládková získala pro prahu konvolut obrazů, prací 
na papíře a archivní dokumentace františka kupky 
z majetku americké historiČky umění paní lilli lonngren 
anders. tento soubor byl nadací zakoupen díky 
spoleČnosti vítkovice a. s., která poskytla úvěr na tuto 
akvizici. spoleČnost vítkovice se rázem stala generálním 
partnerem musea kampa. přepravu díla zajistil judr. jiří 
pospíšil zvláštním speciálem z Washingtonu do prahy. 
tato událost se těšila velké pozornosti médií. soubor 
malby a kresby byl z Části vystaven ještě téhož roku 
v salmovském paláci ng na výstavě cesta k amorfě pod 
kuratelou paní heleny musilové. 
z výstavního programu bych zde kromě výstav 
v konírně (vizte dále), jmenoval výstavu grafického díla 
francisca goyi pod názvem goyovy vize. grafické dílo 
zapůjČila národní galerie a tuto výstavu zhlédlo 16 121 
návštěvníků.  
celkem v roce 2012 navštívilo museum 37 773 milovníků 
umění. hospodářský výsledek za rok 2012 byl 
vyrovnaný. zde nadace hospodařila s výnosem 181 tis., 
i díky výnosu z hotelu denisa. 
otázka restaurace a soudních sporů s bývalým 
nájemcem se obrátila ve prospěch nadace s pozitivními 
výsledky u dvou soudů a to ve při o urČení neplatnosti 
výpovědi nájemci a ve při o vyklizení prostor 
restaurace. pravomocně však až zaČátkem roku 2013.

jiří lammel
ředitel nadace jana a medy mládkových  



otaKar slavíK
dvě dominanty 
10. února – 9. dubna 2012
návštěvnost: 6348

jeden z nejvýraznějších představitelů 
proudu nové figurace, která koncem 
šedesátých let reagovala na předešlou 
nadvládu abstrakce. v museu kampa je 
zastoupen hlavně malbou z osmdesátých 
let, z doby po odchodu do vídně, který 
následoval po podpisu charty 77. 
výstava byla zaměřená právě na období 
sedmdesátých a osmdesátých let, kdy 
autor dosahoval dalšího tvůrČího 
vrcholu a kdy jeho tvorba nabývala 
na dramatiČnosti, a kdy se v obrazech 
malovaných nánosy barev zdůraznil 
jeho smysl pro gesto i barevné vztahy. 
obrazy byly zapůjČeny z pozůstalosti 
a soukromých sbírek. k výstavě byl vydán 
dvojjazyČný leták v Češtině a angliČtině.

Jan KubíčeK
systémy a geoKonstruKce
19. dubna - 17. června 2012
návštěvnost: 5323

výstava se uskuteČnila mimo 
předpokládaný program. 
připravovali jsme ji ve spolupráci 
s galerií jaroslava krbuška, která 
autora výhradně zastupuje. 
všechna díla byla zapůjČena 
z majetku autora a týkala 
se několika obrazových cyklů 
z šedesátých až osmdesátých let. 
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KomPletní seznam výstav v roce 2012:
3.1 Konírna
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eva Kmentová
ruce, Prsty, rty
22. června - 2. září 2012
návštěvnost: 7982

výstava významné České autorky 
obsahovala práce na papíře 
a objekty ze sádry z období 
šedesátých a sedmdesátých 
let. výstava byla připravena 
ve spolupráci s dcerou evy 
kmentové, phdr. polanou 
bregantovou a synem jasanem 
zoubkem. spojila se díla ze dvou 
sbírek, a sice z rodiny umělkyně 
a sbírky jana a medy mládkových. 
k výstavě byl vydán leták 
s textem jiřího machalického 
a tiskovina s dopisy mezi medou 
mládkovou a evou kmentovou, 
oboje Česko – anglicky.

zdeněK ziegler 
For eyes only
7. září – 7. říJna 2012
návštěvnost: 5025

výstava byla uspořádaná 
k osmdesátým narozeninám 
jednoho z našich nejvýznamnějších 
představitelů užité grafiky. jde 
o výběr z jeho celoživotní tvorby, 
to znamená z návrhů plakátů, 
knižních úprav, bibliofilií, katalogů, 
log a dalších grafických návrhů 
a tiskovin. exponáty byly zapůjČeny 
od autora a z několika dalších 
soukromých sbírek. k výstavě byla 
vydána umělcova monografie. 

Franta (FrantišeK mertl)
obrazy / sochy
12. říJna - 9. Prosince 2012
návštěvnost: 4629

koncepci spolu s malířem pro museum 
kampa připravil doc. jiří šetlík, který 
se již v minulosti dílem tohoto 
Českého umělce žijícího ve francii 
zabýval. jednalo se o reprezentativní 
výběr obrazů a soch.
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3.2 sál Pod terasou

miluše roubíčKová
sKlo: a Proč ne ii.
14. Prosince 2012 – 17. února 2013
návštěvnost: 4521

miluše roubíČková patří k zajímavým 
umělcům pracujícím se sklem. její jemně 
humorné objekty se svým pojetím blíží 
pop artu, za jiných okolností, tedy 
kdybychom tehdy patřili ke svobodnému 
světu, by se její tvorba jistě výrazněji 
vřadila do mezinárodních souvislostí. 
na výstavě byl prezentován výběr 
z několika témat, jimiž se v průběhu 
své tvorby zabývala. jednalo 
se většinou o ve skle ztvárněné 
předměty každodenní potřeby. 

rené roubíčeK
sKlo: a Proč ne i.
14. Prosince 2012 – 1. dubna 2013
návštěvnost: 5781

rené roubíČek slavil v loňském roce 
90. narozeniny, museum kampa 
uspořádalo jeho výstavu z vrcholných 
objektů vzniklých od konce padesátých 
let až do souČasnosti. výstava se 
uskuteČnila v prostoru pod terasou, 
kde je jinak umístěna Část stálé 
expozice. jde o významná díla, která 
reprezentovala Československo 
na expo v bruselu, dále je na výstavě 
například ukázka lustru, kterých 
vyrobil roubíČek celou řadu a kterými 
se proslavil nejen u nás, ale i ve světě. 
jde však vlastně o sochařské objekty 
oživující daný prostor. nejnovějšími 
vystavenými díly jsou objekty z kovu, 
které autor tvoří v posledních letech.
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3.4 PoKoJíčeK

Francisco de goya - goyovy vize
29. červen - 9. říJna 2012
návštěvnost: 16 121

výstava grafických cyklů francisca 
goyi z grafické sbírky národní galerie 
v praze se uskuteČnila v rámci 
představení velkých osobností 
evropského a světového umění. diváci 
mají možnost vidět výběr více než 80 
leptů a akvatint ze Čtyř umělcových 
cyklů (caprichos, proverbios, hrůzy 
války, tauromachie), do nichž se 
promítají jeho pozoruhodné vize a jeho 
mimořádná představivost, reagující ovšem 
na tehdejší realitu. cykly jsou zapůjČené 
z grafické sbírky národní galerie 
v praze. k výstavě vyšla skládaČka 
a katalog s texty jiřího machalického.

václav havel
občan a dramatiK
5.10.1936 – 18.12.2011
11. ledna – 25. března 2012
návštěvnost: 4825

výstavu připravila helena albertová, 
bývalá ředitelka divadelního ústavu 
v praze. vybrala dokumentární 
fotografie z divadelních inscenací 
z různých období. výstava byla 
představena již v minulosti 
na mnoha místech celého světa, 
shodou náhod byla volná právě 
v okamžiku, kdy museum kampa 
chtělo zesnulému václavu havlovi 
tímto způsobem vzdát poctu.

aleš hnízdil
13. dubna – 15. července
malá terasa, malá galerie
návštěvnost: 2689

aleš hnízdil připravil konkrétně 
pro prostory musea kampa projekt, 
který sestával ze dvou Částí. 
první Část reprezentují objekty 
umístěné na nádvoří a v prostoru 
vymezeném malou terasou.
objekty se skládaly jednak z kamenů 
a jednak z lehké konstrukce, která 
se rozechvívala prouděním větru. 
kromě toho byla k vidění po urČitou 
dobu doplňující expozice v tzv. malé 
galerii musea kampa, kde se v jemně 
působící instalaci opět řešil stejný 
problém – vztah mezi těžkou hmotou 
a lehkou a křehkou konstrukcí, 
mezi přesně vymezeným místem 
a nekoneČným prostorem vesmíru. 
aleš hnízdil je opět jedním z umělců, 
jejichž vývoj meda mládková asi 
dvě desetiletí sleduje. jedním ze 
svých jemně metaforických objektů 
je zastoupen ve stálé expozici musea 
kampa. k výstavě byl vydán katalog.

3.3 schulzovo Křídlo
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harold gordon sKilling - Život a dílo
30. Května - 2. září 2012
návštěvnost: 9109

od 30. května do 2. srpna probíhala 
v museu kampa výstava k 100. výroČí 
narození významného kanadského 
historika, politologa a slavisty h. 
gordona skillinga (1912-1991), který 
věnoval významnou Část své akademické 
kariéry zemím východní evropy, především 
Československu. od konce třicátých let 
20. století udržoval s Československem 
pravidelné kontakty a v době komunismu 
se přátelil s Českými i slovenskými 
disidenty a podporoval je. nejvyššího 
z řady ocenění od demokratického 
Československa se mu dostalo 8. května 
1992, kdy mu prezident václav havel 
udělil řád bílého lva. 

Knihy aulos
20 let sPoluPráce se zdeňKem zieglerem
7. září – 7. říJna
návštěvnost: 5597

výstava známého nakladatelství, které 
se systematicky věnuje vydávání bibliofilií 
předních výtvarných umělců jako 
jsou zdeněk sýkora, adriena šimotová 
a mnozí další. většinu knih vytvořilo 
nakladatelství právě ve spolupráci 
s grafikem zdeňkem zieglerem, tudíž 
se výstava nakladatelství aulos 
uskuteČnila ve stejném termínu jako 
výstava zdeňka zieglera. 

shanti
tvůrčí retrosPeKtiva 
ve sPoluPráci s PraŽsKou 
zoologicKou zahradou
9. listoPadu 2012 – 29. ledna 2013
návštěvnost: 8079

museum kampa uskuteČnilo ve spolupráci 
s pražskou zoologickou zahradou 
výstavu obrazů, které vytvořila 
slonice shanti. výtěžek z prodeje 
těchto obrazů byl použit pro úČely 
projektu pomáháme jim přežít. peníze 
se použijí na veterinární přístroje pro 
sloní zoo v pinnaWale na srí lance.
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osn saFe Planet camPaign 
mezinárodního ProJeKtu ahoJ!
Pořádaný u PříleŽitosti 15. 
ročníKu resPect Festivalu
14. června – 17. června 2012

art dialogue, poradce osn safe 
planet kampaně v umění, vzdělávání 
a aktivní pomoci, spolu s dalšími 
organizacemi spouští ahoj! vor 
na řeku vltavu za úČelem zvyšování 
povědomí o plastickém a chemickém 
zneČištění planety v rámci hudebního 
festivalu respect World v praze. 

socha barbary benish z artmillu 
„věž“ byla umístěna u musea 
kampa na nábřeží vltavy.
do věže mohli návštěvníci 
vkládat své staré mobilní 
telefony a další elektroniku. 

projekt podpořili: velvyslanectví 
usa v praze, velvyslanectví 
norského království v Čr, rachot 
production, 5gyres a artdialog.

Přehled činnosti leKtorsKého 
oddělení v roce 2012

zhodnocení celoroČní Činnosti
lektorské oddělení musea kampa 
pokraČovalo ve svém dlouhodobém 
záměru, kterým je přiblížit široké 
veřejnosti umění vystavené v museu 
kampa. tento záměr je rozvíjen 
s ohledem na potřeby a trendy, jež 
jsme v našem muzeu zaznamenali, 
a jež jsou souČástí jiných, především 
zahraniČních muzejních programů.
svých cílů jsme dosahovali 
prostřednictvím již zavedených 
animaČních programů a výtvarných 
dílen pro rodiČe s dětmi, ale i odbornými 
přednáškami a besedami s umělci. 
zaměřením a specializací programů jsme 
se vždy přiblížili konkrétní věkové, 
kulturní Či sociální skupině – tak, 
aby se Činnost lektorského oddělení 
věnovala co nejširší Části spoleČnosti.
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Přehled hlavních Programů:
animační Programy

v roce 2012 jsme nabízeli osm animaČních 
programů urČených nejen pro školní, 
firemní a zájmové skupiny, ale i rodiny 
s dětmi. náplň animaČních programů 
vychází z charakteru stálých sbírek 
musea kampa, ale i z krátkodobých 
výstav. skládají se z teoretického 
výkladu lektora a výtvarné dílny, 
ve které se úČastníci kreativně 
vyjadřují k probíranému tématu. 
tyto programy modifikujeme dle 
konkrétních potřeb cílové skupiny.
programy svou hravostí představují 
prostory a sbírku muzea kampa v podobě, 
která ruší stereotyp o muzeu jako 
o nudné, formální a plytké instituci 
v oČích především mladé generace.

nabízené worKshoPy:

bylo jednou jedno království, pohádka 
o nepotřebném hrníČku, pojďme se 
dívat abstraktně, hranatý svět 
otty gutfreunda, náhoda v hlavní 
roli, politicky angažované umění, 
umění zn. levně, v kůži architekta.

anotace neJnavštěvovaněJších worKshoPů:

Bylo jednou jedno království
program pro nejmenší návštěvníky. 
děti jsou souČástí pohádky, která je 
seznamuje se stálou sbírkou, materiály, 
uČí je pozorovat a popisovat díla, 
spolupracovat a komunikovat ve skupině.
Pohádka o nePotřeBném hrníčku
program pro nejmenší návštěvníky. při 
tomto Workshopu se děti seznamují 
s tím, že i staré a nepotřebné předměty 
se nemusí nutně a hned vyhodit. 
je jim představeno a teoreticky 
vyloženo dílo k. nepraše, r. kratiny, 
v. janouškové a m. abakanoWicz.
Pojďme se dívat aBstraktně
v tomto Workshopu se návštěvníci 
seznamují s abstraktní malbou a dílem f. 

kupky. zkusí si znázornit hudbu a pohyb 
pomocí tradiČního media – barvy.
vedle těchto programů nabízíme 
studentský Blok – umění druhé 
Poloviny dvacátého století, který řeší 
všeobecně známý problém nedostatku 
Času ve výuce dějin umění na středních 
školách. v jeho třech Částech se 
studenti seznamují s vývojem Českého 
umění po druhé větové válce.
lektorské oddělení dále organizovalo den 
dětí, který se odehrál na nádvoří muzea. 

komentované Prohlídky Pro veřejnost
již třetí rok probíhá pravidelný 

cyKlus Komentovaných ProhlídeK. 

lektorky v něm návštěvníka seznamují 
s kurátorským záměrem, koncepcí 
a dílem krátkodobých výstav a stálé 
sbírky - f. kupky a o. gutfreunda. 
spoleČně navštěvují expozici 
středoevropského umění, která obsahuje 
důležitá díla z období šedesátých až 
osmdesátých let 20. století převážně 
Českých, slovenských, polských, 
maďarských Či jugoslávských autorů.

muzeJní KuFříK

muzejní kufřík je urČen pro rodiny 
s dětmi. skládá se z cestovního kufříku, 
který obsahuje nejrůznější výtvarné 
potřeby a taky knížku s úkoly. děti 
putují „spolu s paní medou” prostorem 
a sbírkami nadace jana a medy 
mládkových, plní úkoly, seznamují se 
s moderním uměním, historií budovy 
a příběhy paní medy mládkové.
knížku si mohou odnést jako památku 
na návštěvu muzea. tento projekt je 
jedineČným v Českém prostředí - i proto 
se těší velké oblibě. návštěvníkům je 
k dispozici v Českém jazyce po celý rok.
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besedy s umělci

besedy s umělci měly v minulých 
letech pozitivní ohlas. pokraČovali 
jsme v nich i v roce 2012 – cyklus 
„setkání s umělci” představil přední 
osobnosti České výtvarné scény.  
postupně jsme se setkali s e. ovČáČkem 
(leden),  i. kafkou (únor), o.  zoubkem 
(Červenec), z. zieglerem a spisovatelem 
k. hvížďalou (říjen) a f. mertlem 
(listopad). v moderování těchto besed 
nás podpořil vynikající j. šetlík.
tato setkání si oblíbila mladá, 
střední, ale i starší generace. 
věříme, že beseda s možností přímé 
konfrontace/diskuze s umělcem pozitivně 
zapůsobila na mnoho návštěvníků.

aKviziční činnost

v roce 2012 nadace jana a medy 
mládkových získala rozsáhly soubor 
prací frantiska kupky z majetku paní 
lilli lonngren anders. tento nákup 
byl realizovaný díky spoleČnosti 
vítkovice a. s. zároveň nadace získala 
dvě důležité práce zbyňka sekala 
a františka kyncla. oba uvedení umělci 
dosud nebyli ve sbírce zastoupeni.

fraNtišeK KupKa
KupKoVa NeVlastNí dcera aNdree, 1906
oleJ Na plátNě, 64,8 x 52,1 cM
sigNoVáNo VpraVo dole
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fraNtišeK KyNcl
orgaNicKá prostoroVá struKtura
80. léta
baMbus, epoxid, aKryl

zbyNěK seKal
píšťaly, 1967
Železo, dřeVo
41 x 42, 2 x 6, 1 cM 

zbyNěK seKal
schráNKa, 80. léta
dřeVo, barVa
63 x 38 x 38,51 cM 

fraNtišeK KyNcl
prostoroVá struKtura (Koule)
80. léta
baMbus, epoxid
průMěr cca. 50 cM

fraNtišeK KupKa
abstraKtNí KoMpozice
pastel, papír, 64,8 x 52,1 cM
sigNoVáNo VpraVo dole

fraNtišeK KupKa
abstraKtNí KoMpozice
pastel, papír, 64,8 x 52,1 cM
sigNoVáNo VpraVo dole
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fraNtišeK KupKa
portrét Mladé ŽeNy, 1893
oleJ Na plátNě, 35,6 x 31,8 cM
Na zadNí straNě: VieNNa a razítKo KupKa
NezNačeNo

fraNtišeK KupKa
portrét Mladé ŽeNy, počáteK 20. století
oleJ Na papíře, 37,5 x 34,9 cM
NezNačeNo 

restaurování umělecKých děl

v uplynulém roce nadace restaurovala 
tři obrazy františka kupky z nového 
nákupu sbírky lilli lonngren anders.
restaurování prováděla paní 
theodora popová na pracovišti avu 
s konzultací pana prof. strettiho.
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naKladatelsKá činnost

eva Kmentová
ruce, Prsty, rty
hands, Fingers, liPs
© vydalo museum kampa – 
nadace jana a medy mládkových 
v praze roku 2012
© texty: meda mládková, 
eva kmentová
překlad: adrian dean
isbn : 978-80-87344-11-8

Franta
obrazy / sochy
Paintings / statues
© vydalo museum kampa – nadace jana 
a medy mládkových v praze roku 2012
© texty: milan kundera, jiří šetlík, franta
překlad: sandra průša
isbn: 978-80-87344-16-3

goyovy vize
goyá s visions
© vydalo museum kampa – nadace
jana a medy mládkových
v praze roku 2012
© texty: jiří machalický
překlad: sandra průša
isbn : 978–80–87344–15–6
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rené roubíčeK
sKlo – a Proč ne i. ! glass – and why not i. !
miluše roubíčKová
sKlo – a Proč ne ii. ! glass – and why not ii. !

© vydalo museum kampa – 
nadace jana a medy mládkových 
v praze roku 2012
© texty: jiří šetlík
překlad: adrian dean
foto: archiv autorů
isbn: 978-80-87344-17-0

FrantišeK KuPKa
From the Jan and meda mladeK collection
© vydalo museum kampa – 
nadace jana a medy mládkových 
v praze roku 2012
© texty: meda mladek, jan sekera
editoři: jiří lammel, sandra průša
anglický překlad: richard 
drury, sandra průša
index: sandra průša, jana pelouchová
francouzský překlad: pavel chalupa
© foto: ondřej polák, oto palán, 
archiv musea kampa
isbn: 978-80-87344-08-8
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návštěvnost
V roce 2012 NaVštíVilo MuseuM KaMpa 43 086 platících 
NáVštěVNíKů. tradičNě NeJVětší NáVštěVNost JsMe 
zazNaMeNali V srpNu (5 869 NáVštěVNíKů) a V září 
(5 313 NáVštěVNíKů), Kdy JsMe VystaVoVali goyu. 

ledeN   339 575,- 1835  316 699,- 1798

ÚNor    317 182,-  1964  413 972,- 2679

březeN    505 247,- 3348  505 764,- 3171

dubeN    773 472,- 5053  693 754,- 4104

KVěteN  744 132,- 4296  576 491,- 3140

čerVeN  951 032,- 4815  451 085,- 2680

čerVeNec  994 975,- 5190  832 703,- 4934

srpeN   848 506,- 4315  940 558,- 5869

září   480 841,- 2772  808 746,- 5313

říJeN   589 725,- 3196  629 379,- 3873

listopad  411 672,- 2161  435 338,- 2667

prosiNec  425 889,- 2188  492 274,- 2858

celKem 7 382 248,- 41 133  7 096 763,- 43 086

trŽba 
za VstupNé 
2012

trŽba 
za VstupNé 
2011

Počet
návštěvníKů 
2011 

Počet
návštěvníKů 
2012 

návštěvnost a trŽba za vstuPné
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Příloha K účetní závěrce
museum KamPa
nadace Jana a medy mládKových
v Plném rozsahu
K 31. 12. 2012

1. obecné údaJe

1.1 název účetní JednotKy a JeJí PoPis
název: museum kampa 
– nadace jana a medy mládkových
sídlo: praha 1, u sovových mlýnů 503/2
iČ: 493 70 499
právní forma: nadace zapsaná u městského soudu 
v praze, v rejstříku nadací, oddíl n, vložka 142; 
datum vzniku: 26. února 1999
hlavní předmět Činnosti:
podporovat rozvoj výtvarného umění v České republice, 
seznamovat veřejnost s moderním výtvarným uměním 
a přispívat k znovuvytvoření a posílení vědomí o kul-
turní tradici v uvedené oblasti umění 
podporovat provozování sbírky moderního umění 
20. století, kterou obec hlavní město praha přenechá 
nadaci do bezplatného užívání na základě smlouvy 
o výpůjČce v souladu se záměrem zřizovatelky nada-
ce 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 využití tohoto objektu 
k umístění galerie jana a medy mládkových a pro vý-
kon Činností nadace.
spravovat sbírku jana a medy mládkových, kterou 
nadaci dar věnovala zřizovatelka nadace (dále jen 
nadaČní sbírka), peČovat o nadaČní sbírku, 
chránit ji a dále ji rozšiřovat.

nadační Jmění: 114.012 200,- Kč
nepeněžitý vklad, sestávající ze 17 bronzových 
plastik otty gutfreunda ze sbírky jana a medy
mládkových 13.050.000,- kČ.
nepeněžitý vklad – nadaČní dar, který tvoří 
sbírka výtvarných děl dárců jiřího a běly
kolářových 19.144.000,- kČ.
nepeněžní vklad – nadaČní dar, který tvoří 
1086 uměleckých děl nadaČní sbírky, které
nadace obdržela od dr. medy mládek, 
prezidentky nadace 58.238.500,- kČ
nepeněžní vklad – nadaČní dar, v podobě budovy 
Č.p. 825 na pozemku parc. Č. 1103 v k.ú.
bubuneČ, hl. města praha, který nadace obdržela 
od mudr. jiřího emlera 23.579.700,- kČ

statutární orgány nadace

sPrávní rada
Meda MládKoVá, 
předsedKyNě spráVNí rady 

filip dVořáK
Jiří eMler 
petr heJMa 
JaNa hrstKoVá
Vít Kolář 
filip Melzer 
paVel Nepala
Josef plesKot        
Jiří pospíšil 
JaN sVětlíK 
bohuslaV sVoboda 
Marie šediVá
zdeNěK tůMa

dozorčí rada
siMoNa fialoVá, 
předsedKyNě dozorčí rady

MartiN diViš
JaN KozubeK 
haNa MarVaNoVá
JaN sMetaNa 
oNdřeJ šťastNý
aleKsaNdra udŽeNiJa
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1.2 PoPis změn a dodatKů Provedených v účetním období v obchodním reJstříKu
v průběhu sledovaného období došlo v obchodním rejstříku k 
výmazu Členů správní a dozorČí rady a zápisu nových Členů.

1.4 výše úvěrů a PůJčeK členům statutárních orgánů
žádné úvěry, půjČky ani záruky nebyly ovládají-
cím osobám poskytnuty, a to ani v penězích ani
v naturální podobě.

1.5 závazKy vůči státním orgánům
závazky vůČi státním orgánům v tis. kČ      2011   2012

závazky pojistného na sociální zabezpeČení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti       124   133

závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění    53   57

evidované daňové nedoplatky u místně příslušného
finanČního orgánu         0   56

jedná se o závazky v souvislosti s odvody z mezd za prosinec 2012, které byly uhrazeny do ter-
mínu splatnosti v lednu 2013. všechny ostatní odvody byly řádně a vČas uhrazeny.

1.3 vybrané údaJe o zaměstnancích
vybrané údaje o zaměstnancích v tis. kČ    2010   2011   2012

průměrný poČet zaměstnanců přepoČtený    19   19   15
- z toho řídících pracovníků       1   1   1

odměny Členům statutárních orgánů spoleČnosti  0   0   0

odměny Členům dozorČích orgánů spoleČnosti  0   0   0

výše celkových osobních nákladů na zam. (v tis. kČ)  3 962   4 003   4 393
- z toho na řídící pracovníky (v tis. kČ)      479   480   481

zákonné sociální a zdravotní pojištění    1 131   1 218   1 325
- z toho na řídící pracovníky (v tis. kČ)     163   163   120

sociální náklady        30   18   25

osobní náKlady celKem       5 765   5 882   5 743
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1.6 zPůsob zJištění záKladu daně z PříJmů

1.7 PouŽití daňových úlev a zPůsob uŽití ProstředKů zísKaných z těchto úlev
nadace použila v daném období prostředky získané dosaženou úsporou daňové 
povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s Činnostmi, z nichž zís-
kané příjmy nejsou předmětem daně, a to na následující Činnosti:

i. organizace a Pořádání výstav  1.953.097 Kč
ii. leKtorsKá činnost    76.845 Kč
celKem      2.029.942 Kč

tím nadace využila prostředky získané úsporou daňové povinnosti v předchozích 
třech letech, a to v plné výši. 

1.8 zPůsob vyPořádání výsledKu hosPodaření z PředcházeJících účetních období
správní rada rozhodla o převedení zisku z minulého období ve výši 179.112,13 kČ 
do nerozděleného zisku minulých let. tím se celkový zisk minulých let zvýšil 
na hodnotu 15.889.601,76 Kč. 



sKuPina    PoPis       doba odePisování
SW     SoftWare      36 měSíců
0     Pozemky a umělecká díla    neodePiSuje Se
1     kancelářSké Stroje, výPočetní technika  3 roky
2     oSobní automobily, nábytek    5 let
3     klimatizace, trezory     10 let
4     oPlocení, dřevěné konStrukce   20 let
5     budovy      60 let
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2. PouŽité účetní metody, obecné účetní zásady a zPůsob oceňování a odPisování

2.1. obecné účetní zásady
v oblasti úČetnictví je dodržován zákon o úČetnictví v platném 
znění, vyhláška Č. 500/2002 sb a České úČetní standardy. dále jsou vy-
tvořena a dodržována vnitřní pravidla pro úČetní evidenci.

2.2. zPůsoby oceňování
a) zásob naKuPovaných a vytvořených ve vlastní reŽii
nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovací ceně, ve vlastní režii nadace zásoby
nepořizovala. při úČtování zásob se používá způsob 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 nevyskytuje.

2.3. oPravy maJetKu
opravy a udržování v tis. kČ    2011    2012
opravy a udržování majetku    607    301
spoleČnost netvořila rezervy na opravy majetku.

2.4. oPravné PoloŽKy K PohledávKám
Pravidla Pro tvorbu oPravných PoloŽeK:
- k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení jsou tvořeny oprav-
né položky ve výši 100 %, 
- k pohledávkám po splatnosti nad 18 měsíců jsou tvořeny opravné po-
ložky ve výši 70 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
- k pohledávkám po splatnosti více než 6 měsíců jsou tvořeny oprav-
né položky ve výši 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

2.5. odPisové Plány a metody Pro dlouhodobý maJeteK
výše úČetních odpisů se stanovuje na základě předpokládané doby život-
nosti jednotlivých druhů majetku. daňové odpisy jsou poČítány na základě 
pravidel daných zákonem o daních z příjmů. u technického zhodnocení se ná-
klady na něj vynaložené přiČtou ke vstupní ceně předmětu a pokraČuje
se v odpisování stanovenou metodou. nově pořízený dlouhodobý majetek je za-
řazen do některé z následujících skupin s předpokládanou dobou odepisování:

drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 kČ a drobný nehmotný majetek v pořizova-
cí ceně do 60 000 kČ není považován za dlouhodobý majetek a je úČtován přímo do spotřeby.
pro rozhodování o technickém zhodnocení platí pravidla stanovená zákonem o dani z příjmů.
umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a předměty z drahých 
kovů jsou považovány za dlouhodobý majetek vždy bez ohledu na jejich pořizovací cenu a dobu
použitelnosti.
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2.6. PřePočet cizích měn na česKou měnu
při zjišťování a úČtování o kursových rozdílech je postupováno tak, že ma-
jetek a závazky vyjádřené v cizí měně jsou přepoČítávány k okamžiku oceně-
ní na Českou měnu aktuálním kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou 
národní bankou. pro valutovou pokladnu je používán denní kurz Čnb.
pro přepoČet ke konci rozvahového dne bude vždy použit 
kurz vyhlášený pro poslední den úČetního období.

2.7. reálná hodnota u maJetKu a závazKů
ocenění reálnou hodnotou uvedené v § 27 zákona o úČetnictví nebylo 
u žádné položky majetku ani závazků použito. 

3. doPlňuJící inFormace K rozvaze a výKazu zisKu a ztráty
K 31. 12. 2012 

3.1. vysvětlení významných PoloŽeK v rozvaze K 31. 12. 2012
v roce 2012 byla nadaci darovány od paní medy mládkové dvě ne-
movitosti ve Washington dc, spojené státy americké.
první nemovitostí je rezidence na adrese 2920 dumbarton str. n.W. 
Washington, d.c. nadace vynaložila náklady spojené s nabytím uve-
dené nemovitosti, a to především v podobě právních služeb,
které byly klasifikovány jako souČást vstupní ceny a nemovitost 
byla vložena do majetku nadace v celKové výši 56.529 tis. Kč.

druhou nemovitostí je budova na parcelách v st. thomas, u.s. virgin islands. 
tato nemovitost dosud nebyla zařazena, převody a ocenění nemovitostí není 
plně dokonČeno. nemovitost bude zařazena v dalším úČetním období. v roce 
2012 byly na tuto nemovitost vynaloženy náklady v celKové výši 124 tis. Kč.

nadace dále vynaložila 3.517 tis. Kč na náklady spřízněné nadaci central 
and eastern european art foundation, sídlící v georgetoWn, spojené 
státy. tyto náklady budou nadaci uhrazeny v následujících letech.
na úhradu všech těchto nákladů na nemovitosti na území 
spojených států byly přijaty půjČky od spoleČnosti c.e.b. s.r.o. 
(2.000 tis. Kč) a kooperativa insuarence (6.000 tis. Kč).
v roce 2011 pořídila nadace sbírku uměleckých děl františka 
kupky od paní lilli lonngren za 500 tis. usd. na tuto koupi 
byla přijata půjČka od vítkovice, a.s. (4.710 tis. Kč).

další významnou položku v roce 2012 představuje zakoupení několi-
ka uměleckých děl, která byla vložena do majetku nadace v celko-
vé výši 1.533 tis. Kč. jedná se především o umělecké předměty
z díla autorů paní adrieny šimotové, zbyňka sekala a dalších.
od roku 2010 spoleČnost využívá ke krytí nákladů spojených 
s nadaČní Činností příjmy z pronájmu hotelu denisa v praze, 
který nadaci daroval mudr. emler v roce 2009. v roce 2012 
bylo zahájeno úČetní odepisování této nemovitosti.
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dalším významným zdroJem Pro Krytí náKladů nadační 
a výstavní činnosti Jsou PosKytnuté dary a dotace:

dary
důvod dotace  PosKytovatel    běŽné období 
   gourmet services    80
   ersten oesterreich. spar-c  122
   galerie kodl    20
   event arena    180
   Čgs      150
   the aspen institute   75
   meda mládková    739
   liberty incentives    32
   royal danish embassy   110
   jiřina nepalová    250
   aspen     31
   galerie kodl    10
   fujifilm europe gmbh, org.  60
   national trust    25
   the boston consulting group  95
   ostatní     20
   Čsob      200
   renomia     200
   přátelé musea kampa   51
   dary celKem    2450

   hlavní město praha   480
   Činnost ministerstvo kultury  100
   městská Část praha 1   20
   magistrát hmp - goya   250
   magistrát hl. města praha  240
   dotace celKem    1090

KrátKodobé PohledávKy – z obchodního styKu
hodnota KrátKodobých PohledáveK K 31. 12. 2012 Činí 4 142 tis. Kč, z toho:
30–90 dnů po splatnosti 941
91–180 dnů po splatnosti 62

nadace vyKazuJe PohledávKy Po sPlatnosti více neŽ 3 roKy a to v celkové hodno-
tě 3 139 tis. Kč. jedná se o pohledávky za spoleČností zoo 1320 s.r.o., které byla 
nájemcem restaurace v lokalitě sovovy mlýny. se spoleČností zoo 1320 s.r.o. 
vede nadace soudní spor, který k rozvahovému dni stále nebyl ukonČen.

opravné položky k pohledávkám za spoleČností zoo 1320 s.r.o. byly tvořeny ve výši 
70% netto hodnoty (po zapoČtení uhrazené kauce), tj. v celkové výši 1.569 tis. Kč.

chod musea
kampa, insta-
lace sbírky

výstavní a 
lektorská 
Činnost
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KrátKodobé závazKy – z obchodního styKu
hodnota krátkodobých závazků k 31.12.2011 Činí 850 tis. kč. 
hodnota závazků po splatnosti Činí 0 Kč.

závazKy s dobou sPlatnosti delší neŽ 3 roKy úČetní jednotka nevykazuje.

odloŽená daň
hodnota odložené daně za rok 2012 nebyla z důvodu opatrnosti úČtována.

3.2. Přehled významných událostí Po datu účetní závěrKy
spoleČnost pokraČuje ve stejných trendech, po datu 
úČetní závěrky nebyly zjištěny významné události.

3.3. výnosy z běŽné činnosti
a)
         (údaJe v tis. Kč)
trŽby v tuzemsKu v tis.     2011     2012

tržby ze vstupného     6.162     5.758
tržby z pronájmu prostor (hotel denisa)  3.387     2.922
tržby z reklamní Činnosti    500     1.280
tržby za prodej zboží     1188     1.580

b)
         (údaJe v tis. Kč)
ostatní výnosy v tis.     2011     2012

ostatní tržby      85     145
dary        1.178     2.450
granty a dotace      1.451     1.090

4. závěr
ke dni schválení úČetní závěrky nejsou známy žádné ani potencionální 
ztráty, rizika a znehodnocení, které nebyly zohledněny v úČetní závěrce.
budova sovových mlýnu, kde sídlí nadace, zasáhly záplavy v Červnu 
2013. tím vzniknou nadaci výdaje na úklid a opravy budov. 
budova je v majetku hl. města prahy, která bude náklady v plně výši
krýt. navíc bylo založeno speciální konto pro dobrovolné dárce. nadace 
proto nepředpokládá jakýkoliv negativní vliv na její hospodaření.
veškerý majetek spoleČnosti je pojištěn a je využívaný k dosažení, zajištění 
a udržení příjmů. 

nadace vede soudní spor se spoleČností zoo 1320 s.r.o. v tomto 
sporu nadace předpokládá úspěch ve všech věcech sporu.

spoleČnost nemá závazky po lhůtě splatnosti vůČi státu 
ani orgánům sociálního a zdravotního zabezpeČení.
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