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Výroční ZPRÁVA O ČINNOSTI A O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CZECHDESIGN.CZ 

CZECHDESIGN je nevládní nezisková organizace, která podporuje a prezentuje design 
širokým spektrem svých aktivit. Občanské sdružení založili v roce 2003 studenti, 
dobrovolníci a nadšenci designu, kteří cítili potřebu zvýšit povědomí veřejnosti o české 
designérské tvorbě. Podpora a propagace kvalitního designu je hlavním posláním sdružení 
dodnes. Sdružení v současnosti spravuje nestarší český webový portál věnovaný designu a od 
září roku 2010 získalo CZECHDESIGN.CZ vlastní prostor ve Vojtěšské ulici na Praze 1, který 
začalo využívat k prezentaci svých aktivit - výstavy, přednášky, besedy a workshopy pro 
designéry a veřejnost. Důležitou aktivitou sdružení je také spolupráce s designéry  
a výrobními firmami, čímž se snaží pozitivně působit na uplatnění kvalitního designu při 
tvorbě produktů a zvyšovat tak konkurenceschopnost českých firem. 

CZECHDESIGN je dobrovolnická organizace, která v současné době spolupracuje s 25 
dobrovolníky. 
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USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY ROKU 2010 

Mladý obal 2010 

Mladý obal je mezinárodní soutěž v obalovém designu. Je určena mladým tvůrcům do 30 let. 
Soutěž si od svého založení v roce 1996 vydobyla mezinárodní reputaci a výrazné postavení 
mezi soutěžemi pro mladé designéry. Každý rok se do ní hlásí několik set účastníků z několika 
desítek zemí světa. Mladý obal je zaměřen na výrobky především z papíru. Do soutěže jsou 
přijímány návrhy z vlnité a hladké lepenky a jiných papírových materiálů, které nacházejí 
široké uplatnění v obalovém designu.Soutěž je vyhlašována každoročně díky iniciativě 
společnosti Model Obaly, předního výrobce obalů, pro kterého je podpora mladých talentů 
v tomto oboru zásadní. CZECHDESIGN organizuje soutěž od roku 2009. 

15. ročník soutěže Mladý obal přinesl velké změny. Soutěž získala výraznou vizuální identitu 
a byla nově rozdělena na kategorie s tématy „Obal na sladkost“ a „Komiks“. Nové zaměření 
přilákalo rekordní počet účastníků a do soutěže dorazilo téměř 530 prací. Porota zasedla 
začátkem dubna ve složení Jan Činčera, Jiří Pelcl, Thomas Feichtner, Monika Bajlová, Tomáš 
Prokůpek a Libor Vožda.  

Kategorie „Produktový obal“ zaměřená v letošním roce na „Obal na sladkost“ byla hodnocena 
ve dvou skupinách. Do skupiny studentů vysokých škol a mladých designérů do 30 let se 
přihlásilo přes 230 tvůrců. Mladý obal už několik let ovládají studenti z Kanady a ani 
v letošním roce tomu nebylo jinak. Na prvním místě se letos už počtvrté za sebou umístila 
kanadská studentka, tentokrát Anne-Marie Brouillette z montréalskéUnivesitéduQuébec 
s obalem na medovou cukrovinku „Au septièmemiel“.  

Střední školy překvapily stejně vysokou účastí, letošní ročník přilákal na 220 studentů. 
Porota vybrala jako vítězný návrh obal na zmrzlinu „Nanynčin nanuk“ od studentky Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti Viktorie Prokopové.  

Kategorie „Jiný pohled“ byla jednou z novinek 15. ročníku Mladého obalu. Letošní téma 
„Komiks“ mělo do soutěže přilákat grafiky, ilustrátory a kreslíře a zpřístupnit soutěž i těm 
oborům, které do předchozích ročníků nezasahovaly. V kategorii se sešlo přibližně 80 velmi 
různorodých prací. Vítězkou se s krabičkou od čokolády „Kakaová bohyně“ stala Rufina-
MaryiaBazlova ze Západočeské univerzity v Plzni.   

Ceny vítězům jednotlivých kategorií předávali: Lars Wallentin, přední světový odborník na 
obalový design, který 40 let pracoval jako šéf designér ve společnosti Nestlé, Jan Činčera, 
přední český obalový designér a dlouholetý předseda soutěže, Jiří Pelcl, produktový designér, 
architekt a profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Tomáš Prokůpek, redaktor 
architektonického časopisu Era 21 a komiksové revue AARGH!, Radovan Wicha, marketing 
manager společnosti Model Obaly a iniciátor soutěže Mladý obal a Libor Vožda, konstruktér 
obalů ze společnosti Model Obaly. 

Finanční odměnu pro vítěze věnovala společnost Model Obaly, vyhlašovatel soutěže, věcné 
ceny darovali: nakladatelství Labyrint, časopis Font, AARGH!, Uměleckoprůmyslové 
muzeum a Pixmac. 

Výstava 60 nejlepších prací 15. ročníku Mladého k obalu byla k vidění ve foyer Národní 
technické knihovny v Praze od 24. května do 21. června. Poté se přesunula do Satelitu, 
Slovenského centra dizajnu, kde ji návštěvníci moci shlédnout mezi 23. červnem 
a 11. červencem. K výstavě byl vydán katalog prezentující výsledky soutěže. 
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Porota 16. ročníku Mladého obalu a výstava: 

 

Činnost galerie byla zahájena následujícími výstavami: 

Design mate 
5. – 21. 10. 2010  

První výstavou v novém galerijním prostoru byl Design Mate, který představoval rovnocenné 
designérské partnery, a hledal je, v souladu s cíli sdružení, především mezi mladými tvůrci. 
Pozornost byla zaměřena na jejich spolupráci, komunikaci, jakým způsobem se ovlivňují, 
inspirují či doplňují. Záměrně byly vybrány různorodé dvojice, jejichž vztah je rozdílný. Svoji 
společnou práci představili grafičtí designéři Denisa Myšková a Ondřej Lím (studio 
Symbiont), produktový, ale také interiérový design prezentovala dvojice Eva Mochalová 
a Marcel Mochal (studio LLEV), Boris Klimek a Lenka Damová, Michaela Vrátníková a Petr 
Mikošek (studio BOAdesign), interiéry představili Maja Rašková a Štěpán Kuklík (studio 
Artcore). Michael Vašků a Andreas Klug byli zastoupeni architektonickými projekty 
a produktovým designem. Výstava proběhla v rámci Designbloku 2010 a byla zapojena do 
programu ArchitectureWeek. Kurátor: Jana Vinšová 

Návštěvnost: 150 návštěvníků 
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talentDesign 
7. 12. 2010 – 28. 2. 2011 

Dále byla v galerii představena nová značka talentDesign, která zastupuje práce mladých 
designérů a realizuje i jejich výrobu. talentDesign vznikl z touhy realizovat dobré nápady 
mladých designérů, často studentů, které mnohdy skončí jen jako nápad v šuplíku. Prvními 
produkty, které talentDesignpředstavil byly interiérové doplňky: světla, věšáky, vázy, mísy 
a další. Prezentovány byly práce těchto tvůrců: Radima Babáka, Adély Prchlíkové, Kataríny 
Beličkové, Petry Pavelkové, Gábiny Náhlíkové, Jakuba Klímy, Tomáše Hovorky, Veroniky 
Brůhové, Zbyňka Krulicha a dalších.  

Návštěvnost: 250 návštěvníků 

 
 
Design Interview 
 
Pro Centrum současného umění DOX připravuje CZECHDESIGN.CZ od roku 2009 živé 
rozhovory s českými i zahraničními designéry. Beseda probíhá pravidelně každou třetí středu 
v měsíci. Partnerem cyklu je Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. 
Hosty byli například: Dominika Nell Applová, David Karásek, Jan Čtvrtník, Milan Hlaveš, 
Pavel Brejcha, Jan Činčera, Eva Eisler, Eva Brzáková, Jiří Laštovička, Denisa Myšková, 
Zdeněk Pudil, Michal Jelínek, Jan Jaroš, Petra Štefánková, Bára Škorpilová, René Šulc, 
Jaroslav Juřica a další. Živé rozhovory vedly za CZECHDESIGN Jana Vinšová nebo Veronika 
Loušová. 
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Personální struktura Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ 

 Předseda sdružení, statutární orgán: MgA. Veronika Loušová 
 Manager sdružení a šéfredaktor portálu: Mgr. Jana Vinšová 
 Projektový manager: MgA. Radka Pitrmucová 
 Technická podpora: Michal Aichinger – technická podpora CZECHDESIGN.CZ 
 Zahraniční zastoupení: Michael Vasku 
 

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ je organizačně zajištěno převážně dobrovolnickou 
prací a spoluprací s externími odborníky.Kustodské a organizační práce zajišťují dále 
stážisté a další dobrovolníci, kterých ve sdružení působí kolem 25. 

 

Hospodaření Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ 

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a vede 
transparentní účet u Raiffaisen bank. Díky devítileté zkušenosti v oblasti designu a spolupráci 
s výrobními firmami je sdružení část nákladů schopno eliminovat partnersky na bázi barterů 
a zajistit si tak hmotné produkty. V posledních letech se sdružení věnuje také konzultačním 
službám v oblasti designu, čímž propojuje designéry a firmy, které chtějí design zapojit, 
a podporuje tak vznik kvalitních realizací. Díky těmto aktivitám je schopno zajistit část 
prostředků z vlastní činnosti a zachovává si tak soběstačnost a nezávislost. CZECHDESIGN 
funguje převáženě také díky dobrovolnické práci více než 25-ti dobrovolníků, kteří 
s organizací dlouhodobě spolupracují. 

Přílohy: 

Rozvaha k 31.12.2010 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2010 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

řádek
b

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období

CZECHDESIGN.CZ
K Safině 562 

  149 00 Praha - Šeberov
   31. 12. 2010

ROZVAHA 

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Ministerstvo financí ČR 
schváleno MF ČR 
č.j. 283/77 225/2001 
s účinností pro účetní jednotky  
účtující podle účtové osnovy 
pro nevýdělečné organizace 

Účetní jednotka doručí výkaz 
1x přislušnému fin. orgánu 

(v tisících Kč)

      26633191
IČO

1 2
AKTIVA 

sestavená k

96001  Dlouhodobý majetek celkem A. 
108010  Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II. 
108014  (022)Samostatné movité věci a soubory movitých věcí4. 
-12029  Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV. 
-12036  (082)samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí7. 

276041 138 Krátkodobý majetek celkem B. 
113052 57 Pohledávky celkem B.II. 
83053 42 (311)Odběratelé 1. 
30056 15 (314)Poskytnuté provozní zálohy 4. 

147072 67 Krátkodobý finanční majetek celkemB.III. 
98073 4 (211)Pokladna 1. 
49075 63 (221)Bankovní účty 3. 
16081 14 Jiná aktiva celkemB.IV. 
16082 14 (381)Náklady příštích období 1. 

372085 138 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41 
PREMIER system (c) 1995 - 2003

řádek
b

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období

3 4
PASIVA 

147086 71 Vlastní zdroje celkem A. 
44087 44 Jmění celkem A.I. 
44088 44 (901)Vlastní jmění 1. 

103091 28 Výsledek hospodaření celkem A.II. 
75092  Účet hospodářského výsledku 1. 
28093 28 (931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2. 

225095 67 Cizí zdroje B. 
15106 7 Krátkodobé závazky celkem B.III. 
15107 7 (321)Dodavatelé 1. 

210130 60 Jiná pasiva celkem B.IV. 
210132 60 (384)Výnosy příštích období 2. 
372134 138 (ř.86+95)PASIVA CELKEM  

Odesláno dne: 
 
31. 3. 2011 

Podpis osoby odpovědné 
za sestavení: 

Okamžik sestavení: 
 
31. 3. 2011

Podpis odpovědné  
osoby:

Razítko: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti 
celkem

     CZECHDESIGN.CZ
       K Safině 562 

149 00       Praha - Šeberov

Název a sídlo účetní jednotky
31. 12. 2010

       26633191
IČO

sestavený k

schváleno č.j. 283/76 102/2000 
a účinností pro účetní jednotky 
účtující podle účtové osnovy pro  
nevýdělečné organizace 

Účetní jednotka doručí: 
1x příslušnému finančnímu 
orgánu 

Ministerstvo financí 

(v celých tis. Kč)

5 6 87 

Spotřebované nákupy celkem 216 216I.  
Spotřeba materiálu 211 2111.  
Spotřeba energie 5 52.  
Služby celkem 799 799II.  
Opravy a udržování 59 595.  
Náklady na reprezentaci 80 807.  
Ostatní služby 659 6598.  
Ostatní náklady celkem 10 10V.  
Jiné ostatní náklady 10 1024.  
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem 12 12VI.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM 12 1225.  
Poskytnuté příspěvky celkem 207 207VII.  
Poskytnuté příspěvky 207 20732.  
Náklady celkem 1 244 1 244  

hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti 
celkem

     CZECHDESIGN.CZ
       K Safině 562 

   149 00      Praha - Šeberov

Název a sídlo účetní jednotky
31. 12. 2010

       26633191
IČO

sestavený k

schváleno č.j. 283/76 102/2000 
a účinností pro účetní jednotky 
účtující podle účtové osnovy pro  
nevýdělečné organizace 

Účetní jednotka doručí: 
1x příslušnému finančnímu 
orgánu 

Ministerstvo financí 

(v celých tis. Kč)

5 6 87 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 930 300 1 230I.  
Tržby z prodeje služeb 930 300 1 2302.  
Ostatní výnosy celkem 1 1IV.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 1 112.  
Přijaté příspěvky celkem 88 88VI.  
Přijaté příspěvky 88 8827.  
Výnosy celkem 1 019 300 1 319  
Hospodářský výsledek před zdaněním - 225 300 75C.  
Hospodářský výsledek po zdanění - 225 300 75D.  

Odesláno dne: 
 
31. 3. 2011 

Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení: 

Telefon:   271 740 860

Okamžik sestavení:  31. 3. 2011


