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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 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 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 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. Podporovat a pořádat umělecké, vědecké, kulturní a vzdělávací aktivity a akce včetně akcí pro děti
a mládež a provozování objektů pro tyto účely. Zřízení
a provozování kulturně společenského centra v objektu 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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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
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kompletní Seznam výstav v roce 2012:
3.1 Konírna

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.
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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.

Zdeněk Ziegler
For Eyes Only
7. září – 7. října 2012
Návštěvnost: 5025
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.

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.

→
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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.

3.3 Schulzovo křídlo

3.4 pokojíČek
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

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.

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.
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Knihy Aulos
20 let spolupráce se Zdeňkem Zieglerem
7. září – 7. října
Návštěvnost: 5597

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.

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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Přehled činnosti lektorského
oddělení v roce 2012

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.

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.

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.
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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.
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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.

Akviziční činnost
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.

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 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

František Kyncl
Organická prostorová struktura
80. léta
bambus, epoxid, akryl

František Kyncl
Prostorová struktura (koule)
80. léta
bambus, epoxid
průměr cca. 50 cm

Zbyněk Sekal
Píšťaly, 1967
železo, dřevo
41 x 42, 2 x 6, 1 cm
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Zbyněk Sekal
Schránka, 80. léta
dřevo, barva
63 x 38 x 38,51 cm

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.
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
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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

Goyovy vize
Goya´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

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

→
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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

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
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Návštěvnost a tržba za vstupné

tržba
za vstupné
2011

Počet
návštěvníků
2011

tržba
za vstupné
2012

Počet
návštěvníků
2012

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

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.
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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

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

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 kulturní 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 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 využití tohoto objektu
k umístění Galerie Jana a Medy Mládkových a pro výkon 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

19→

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.
1.3 Vybrané údaje o zaměstnancích
Vybrané údaje o zaměstnancích v tis. Kč 			

2010 		

Průměrný počet zaměstnanců přepočtený 			

19 		
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 		

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 			

1 131 		

- z toho řídících pracovníků 						

- z toho na řídící pracovníky (v tis. Kč) 					

- z toho na řídící pracovníky (v tis. Kč) 				

479 		

163 		

2011 		
19 		

4 003 		

480 		

1 218 		

163 		

2012
15

4 393

481

1 325

120

Sociální náklady 							30 		18 		25
Osobní náklady celkem 						

5 765 		

5 882 		

5 743

1.5 Závazky vůči státním orgánům
Závazky vůči státním orgánům v tis. Kč 					

2011 		

2012

1.4 Výše úvěrů a půjček členům statutárních orgánů
Žádné úvěry, půjčky ani záruky nebyly ovládajícím osobám poskytnuty, a to ani v penězích ani
v naturální podobě.

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 termínu splatnosti v lednu 2013. Všechny ostatní odvody byly řádně a včas uhrazeny.
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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 získané 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.
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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 vytvořena 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 			
opravy a udržování majetku 			
607 			
Společnost netvořila rezervy na opravy majetku.

2012
301

2.4. Opravné položky k pohledávkám
Pravidla pro tvorbu opravných položek:
- k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení jsou tvořeny opravné položky ve výši 100 %,
- k pohledávkám po splatnosti nad 18 měsíců jsou tvořeny opravné položky ve výši 70 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
- k pohledávkám po splatnosti více než 6 měsíců jsou tvořeny opravné 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 životnosti jednotlivých druhů majetku. Daňové odpisy jsou počítány na základě
pravidel daných zákonem o daních z příjmů. U technického zhodnocení se náklady na něj vynaložené přičtou ke vstupní ceně předmětu a pokračuje
se v odpisování stanovenou metodou. Nově pořízený dlouhodobý majetek je zařazen do některé z následujících skupin s předpokládanou dobou odepisování:
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
Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000 Kč a drobný nehmotný majetek v pořizovací 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 majetek a závazky vyjádřené v cizí měně jsou přepočítávány k okamžiku ocenění 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 nemovitosti 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 uvedené 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 několika uměleckých děl, která byla vložena do majetku nadace v celkové 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
Chod Musea
			Ersten
oesterreich. spar-C
122
Kampa, insta			Galerie
Kodl
			20
lace sbírky
			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
Výstavní a
			činnost
Ministerstvo kultury 100
lektorská
			Městská
část Praha 1 		
20
činnost
			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 hodnotě 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.
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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
Tržby
Tržby
Tržby

ze vstupného 				6.162 				5.758
z pronájmu prostor (hotel Denisa) 3.387 				
2.922
z reklamní činnosti 			
500 				
1.280
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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