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ZPRÁVA O ČINNOSTI A O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 

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 provozuje CZECHDESIGN 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 30 dobrovolníky. 

V roce 2011 začalo sdružení používat novou vizuální identitu, kterou vytvořilo ve spolupráci 
s mladými designéry jako výsledek projektu Kde je ta grafika prezentovaného v galerii. 
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USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY ROKU 2011 

Od září roku 2011 je tento prostor prezentován pod názvem GALERIE/CZD a je využíván 
především pro celoroční výstavní program spolu s doprovodnými akcemi.Už během roku, 
před oficiálním ustanovením GALERIE/CZD,  byl prostor využit pro několik různorodých 
akcí. 

talentDesign 
7. 12. 2010 – 28. 2. 2011 

V galerii byla 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 

 

Miláno v CZECHDESIGNu 

V dubnu byla galerie otevřena pro prezentaci fotografií z milánského design weeku, tedy 
nejdůležitějšího veletrhu v oblasti designu celé Evropy. Hosty byli také designéři Jan Plecháč 
a Boris Klimek, kteří na veletrhu vystavovali a představili tak návštěvníkům nejen své práce 
ale i dojmy z celého veletrhu. K dispozici byl také materiál všech firem, který CZECHDESIGN 
z Milána přivezl. 
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„ Zavíráme za 21 dní“ 
9.5. – 30.5.2011 

Od 9. do 30. května 2011 se v GALERII/CZD a v Českém Centru Praha představil POP – UP 
projekt s nabitým programem rozloženým do 21 dní. Oldschool koncept store „Zavíráme za 21 
dní“ byl propojením setkání designérů, pořádání různých přednášek a prodejní expozice 
módy, knih a časopisů. Designérské trio Oldschool v zastoupení Hany Váňátkové, Adama 
Uchytila a Pavla Brejchy prezentovalo svou unisex worldclass kolekci a doplňky. Tito 
designéři pozvali do expozice v GALERII/CZD hned několik dalších oděvních značek - 
berlínskou fashion-street značka StarstylingBerlin, Lenku Sršňovou ze Slovenska s kolekcí 
v lehce komixovém duchu, značku Katarze s intimní dámskou módou, Dark a Yes s ležérními 
punkovými oděvy či luxusní kožené kabelky a doplňky od značky Ether.  

 

 



CZECHDESIGN 
Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ 
K Safině 562, 149 00 Praha 4 / Ičo: 26633191  Dič: CZ26633191 
 

4 
 

Meet up Munken 
V červenci sloužily prostory galerie pro první Meet up - setkání výrobců a mladých designérů. 
Tématem bylo Munken design paper - Jak si vybrat ten správný papír pro vaši publikaci, 
tiskoviny a prezentační materiály! 

Účastníci, a to nejen grafičtí designéři, měli možnost seznámit se s vlastnostmi papíru 
prostřednictvím odborné přednášky zástupkyně společnosti ArcticPaper Marie Sýkorové, 
prohlédnout si publikace, které byly na papíry značky Munken vytištěny a zároveň si 
jednotlivé typy představovaného papíru osahat nebo si odnést vzorky. O své zkušenosti se 
podělili i zvláštní hosté, grafičtí designéři Adam Macháček, Petr Bosák a Robert Jansa 
(advancedesign.org), kteří k tisku své práce sérii Munken využívají. 

 

 

Kde je ta grafika 
26. 9. – 9. 10. 2011 

V rámci Designbloku 2011 zde byla pořádána výstava s názvem Kde je ta grafika věnující se 
problematice grafického designu a vizuálního styl kulturní organizace. Experimentální pojetí 
ptoměny vizuálního stylu aplikoval CZECHDESIGn přímo na sobě. Nekomerční zakázka se 
stala prostorem pro hru a kretivivtu v běžných projektech budování vizuálního stylu 
neobvyklou. Grafičtí designéři, kteří byli zapojeni do projektu: Anežka Cíglerová, Matěj 
Činčera, Eva Chudomelová, Jan Kloss, Věra Marešová, Vojtěch Říha, Michal Sloboda. 

Návštěvnost: 250 návštěvníků 
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Workshop Red Bull Art ofCan 
Ve čtvrtek 23. června se v GALERII/CZD uskutečnil workshop v rámci soutěže Red Bull Art 
ofCan pod vedením designérů, kterého se zúčastnilo víc než 100 tvořivých každého věku. Za 
pomoci šikovných designérů Kateřiny Řezáčové, Radky Pitrmucové a Jana Plecháče, kteří 
workshop vedli, vznikla řada originálních šperků, větších i menších plechových výtvorů, které 
si autoři buď odnesli domů, nebo na místě přihlásili do oficiální soutěže Red Bull Art ofCan 
a vystavili pro inspiraci do výloh až do konce celé akce. 

 

Design forall / Kreativní workshopy 
V roce 2011 se prostor galerie stal dějištěm pravidelného cyklu workshopů, který se konal za 
podpory komunitárního programu Evropské unie. Projekt s názvem Design forall / Kreativní 
workshopy probíhal od září roku 2011 a bude pokračovat až do dubna roku 2012. V rámci něj 
proběhlo celkem osm workshopů s doprovodnými přednáškami s různou tématikou 
a zaměřením napříč vybranými oblastmi designu s přesahy do dalších oblastí zajímavých pro 
mladé lidi.Na přípravě a realizaci se podílel tým mladých dobrovolníků. Ke každému 
workshopu byli přímo osloveni a pozváni respektovaní odborníci, kteří jednotlivé workshopy 
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vedli, teoreticky seznamovali účastníky s danou problematikou, a poté dohlíželi na praktickou 
část. 
 
Počet návštěvníků workshopů: 220 
 
Packaging Design Workshop - Lepenkový workshop 
V listopadu 2011 se v prostoru GALERIE/CZD konal workshop věnovaný obalovému designu, 
doplněný o přednášku předního českého obalového designéra Jana Činčery, dlouholetého 
předsedy poroty soutěže Mladý obal.  Ten se s účastníky podělil o svůj pohled na současný 
obalový design a přinesl ukázat krabičky, které si vozí z cest. Snažil se účastníky nasměrovat 
v uvažování o zadání dalšího ročníku soutěže Mladý obal. Jan Činčera přiblížil práci 
s různými materiály a hovořil o tvořivé práci s papírem, jež ho provází po celou dobu kariéry. 
Odpolední program provázely grafická designérka Radka Pitrmucová a sochařka Diana 
Winklerová, loňská vítězka soutěže Mladý obal. Návštěvníci měli možnost přijít si vyrobit 
vlastní krabičky na čaj. 
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Workshop ANIMOVANÁ ILUSTRACE  
Další listopadový workshop pro děti, který byl uspořádán pod vedením výtvarné umělkyně 
Veroniky Vlkové, se zabýval především tématem ilustrace pro pochopení textu.  Děti ve věku 
6 – 12 let vytvořily během dne krásné pohádkové příběhy, kterým byl vdechnut život 
pohyblivou animací. Videozáznamy výsledků zde:  
http://www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=2586&lang=1 

 

   

 

Last call beforechristmas 
V předvánočním čase byl v GALERII/CZD uspořádán pop outovýminimarket ve spojení 
s workshopy. Od 17. do 20.12. tak byly představeny práce Papelote, talentDesign, UNOSTO, 
Tobyšlo, Plastia a dalších. 
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Make yourowndiary 
sobota 17. 12.  

První workshop z této série byl zaměřený na dotváření papírových polotovarů diářů. 
Workshop vedla grafická designérka Kateřina Šachová, která s projektem Papelote - nové 
české papírnictví diplomovala na VŠUP. 

 

Šperkovaná – Unosto za sto 
neděle 18. 12. 

Designéři Karla Olšáková, Lucie Houdková, Kateřina Řezáčová, Markétka Richterová 
a Matin Verner ze sdružení UNOSTO nabídli návštěvníkům možnost vyzkoušet si výrobu 
šperků z netradičních materiálů. 

 

Káčovaná #2 s Talent design 
pondělí 19. 12.  

Účastníci tohoto workshopu si mohli vyrobit a naučit se roztáčet vlastní káčy.  Celou akcí 
provázeli designéři Petr Hák a Markéta Držmíšková z talentDesign a Karel Matějka, Petr 
Polák a Jan Volhejn ze sdružení Tobyšlo. Během večera byla soutěž o nejhezčí a nejdéle 
roztočenou káču. 
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Grafický design zdobí perníčky 
úterý 20. 12. 

V tradici vánočního pečení si grafické designérky Radka Pitrmucová a Věra Marešová 
připravily vánoční grafiku, kterou společně s návštěvníky wokrshopu vylepšili domácí 
nebo na místě upečené perníky. Grafický design byl představen při pečení perníčků 
rozhovory s grafičkami nad ukázkami jejich prací, které v GALERII/CZD byla tento den k 
vidění. Po rozhovorech také proběhlo losování o dárky. 

 

Mladý obal 2011 
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; vznikla a nadále funguje díky 
iniciativě společnosti Model Obaly, předního výrobce obalů, pro kterého je podpora mladých 
talentů v tomto oboru zásadní. Od roku 2009 soutěž organizuje CZECHDESIGN.CZ. 

16. ročník soutěže pokračoval v nové koncepci zavedené v předchozím roce. Soutěž byla opět 
rozdělena na dvě kategorie. První kategorie „Produktový obal“ byla zaměřena na „Obal na 
národní produkt“, druhá kategorie „Jiný pohled“  přinesla v letošním roce téma „Kniha jako 
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obal na slova“. Porota zasedla začátkem dubna ve složení Jan Činčera, Jan Čtvrtník, Klára 
Kvízová, Filip Blažek a Piotr Bozyk.  

Kategorie Produktový obal přilákala už tradičně nejvíc účastníků, jejichž počet opět překonal 
loňský rekord. Do této kategorie dorazilo téměř 600 soutěžních prací. Téma nebylo úmyslně 
blíže specifikované a každý účastník si tedy mohl sám svobodně zvolit, jaký produkt považuje 
za národní a pro tu kterou zemi typický. Kromě obalů na různorodé lokální lahůdky do 
soutěže chodily i obaly s politickým podtextem: na sebevraždu, korupci nebo prostituci. 

Kategorie byla opět hodnocena ve dvou skupinách. Do skupiny studentů vysokých škol 
a mladých designérů do 30 let se přihlásilo přes 400 tvůrců. Vítězkou se stala designérka 
Diana Winklerová z České republiky se svým obalem na sklářské výrobky „Vlajkobal-
českobal“, jíž se po čtyřech letech podařilo prolomit nadvládnu kanadských studentů. Ti již 
tradičně v soutěži zabodovali, a ač se jim nepodařilo získat žádnou z oceněných pozic, jejich 
práce jsou opět silně zastoupené v katalogu mezi nejlepšími pracemi 16. ročníku soutěže.  

Vítězství v kategorii středních škol putuje stejně jako loni do Střední uměleckoprůmyslové 
školy v Uherském Hradišti. Její student Tomáš Chludil přesvědčil porotu svým „Kufříkem 
Merkur“ na známou českou kovovou stavebnici.  

Kategorie „Jiný pohled“, zaměřená letos na grafiky a ilustrátory, přinesla nové téma „Kniha 
jako obal na slova“. Úkolem soutěžících bylo hravým způsobem zabalit, zhmotnit slova do 
podoby knihy. V kategorii se sešlo 85 opět velmi různorodých prací. Vítězkou se s knihou 
„Skrytých psaní“ stala studentka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického 
v Brně Nikola Kalinová.    

Ceny vítězům jednotlivých kategorií předávali: WaloHinterberger, výkonný ředitel 
společnosti Model, Jan Činčera, přední český obalový designér a dlouholetý předseda 
soutěže, Filip Blažek, grafický designér působící ve studiu Designiq, Klára Kvízová, grafická 
designérka ze studia Redesign, LubicaPavlovicová ze Slovenského centra dizajnu, Radovan 
Wicha, marketing manager společnosti Model Obaly a iniciátor soutěže Mladý obal.  

Finanční odměnu pro vítěze věnovala společnost Model Obaly, vyhlašovatel soutěže, výherci 
dále obdrželi následující věcné ceny: květináče Calimera navržené Janem Čtvrtníkem od 
firmy Plastia, poukázky do fotobanky Pixmac, knihu RedBook vydanou projektem 
RedFashion, knihu 1000 Obalový design od nakladatelství Slovart, předplatné a dárkové 
balíčky od vydavatelství Font, knihy a volné vstupenky od Uměleckoprůmyslového muzea, 
knihy a volné vstupenky do Národního technického muzea, dárkové balíčky od nakladatelství 
Typo, předplatné časopisu Designum Slovenského centra dizajnu, překvapení od Studia 
Činčera, předplatné časopisu časopis Packaging. 

Výstava 60 nejlepších prací 16. ročníku Mladého obalu byla k vidění v galerii 
CZECHDESIGN.CZ, Vojtěšská 3, Praha 1 od 2. do 20. června. Od 29. června do 14. července 
byla výstava ke zhlédnutí také v Satelitu, Slovenském centru dizajnu v Bratislavě.  

Autory výstavní instalace jsou studenti architektury na VŠUP v Praze Zuzana Hejtmánková, 
Anežka Krejčí, Iva Potůčková a Marek Kundrata. Katalog 16. ročníku Mladého obalu graficky 
ztvárnila studentka grafického designu na VŠUP Radka Pitrmucová.  
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Personální struktura Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ 

 Předseda sdružení, statutární orgán: MgA. Veronika Loušová 
 Manager sdružení a šéfredaktor portálu: Bc. Jana Vinšová 
 Projektový manager: MgA. Radka Pitrmucová 
 Ředitelka GALERIE/CZD: Mgr. Jana Mattasová 
 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 30. 

 

Hospodaření Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ 

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ hospodaří s vyrovnaným rozpočtema vede 
transparentní účet u Raiffaisen bank. V roce 2011 byla část jeho činnosti financována 
z komunitárního programu Evropské unie Mládež v akci. 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 30-ti 
dobrovolníků, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují. 

Přílohy: 

Rozvaha k 31.12.2011 

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.3.2012             27.3.2012 

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. 2011

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

72001 96 Dlouhodobý majetek celkem A. 
108010 108 Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II. 
108014 108 (022)Samostatné movité věci a soubory movitých věcí4. 
-36029 -12 Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV. 
-36036 -12 (082)samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí7. 

327041 276 Krátkodobý majetek celkem B. 
101052 113 Pohledávky celkem B.II. 
49053 83 (311)Odběratelé 1. 
51056 30 (314)Poskytnuté provozní zálohy 4. 

204072 147 Krátkodobý finanční majetek celkemB.III. 
119073 98 (211)Pokladna 1. 
85075 49 (221)Bankovní účty 3. 
23081 16 Jiná aktiva celkemB.IV. 
23082 16 (381)Náklady příštích období 1. 

399085 372 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41 
 

řádek
b

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období

3 4
PASIVA 

26086 147 Vlastní zdroje celkem A. 
147087 44 Jmění celkem A.I. 
147088 44 (901)Vlastní jmění 1. 

- 121091 103 Výsledek hospodaření celkem A.II. 
- 121092  Účet hospodářského výsledku 1. 

 093 103 (931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2. 
373095 225 Cizí zdroje B. 
12098  Dlouhodobé závazky celkem B.II. 
12104  (389)Dohadné účty pasivní6. 

5106 15 Krátkodobé závazky celkem B.III. 
5107 15 (321)Dodavatelé 1. 

356130 210 Jiná pasiva celkem B.IV. 
356132 210 (384)Výnosy příštích období 2. 
399134 372 (ř.86+95)PASIVA CELKEM  

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné 
za sestavení: 

Okamžik sestavení:Podpis odpovědné  
osoby:

Razítko: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27.3.2012             27.3.2012 

 
 271 740 860 

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. 2011

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 307 307I.  
Spotřeba materiálu 260 2601.  
Spotřeba energie 48 482.  
Služby celkem 931 931II.  
Opravy a udržování 37 375.  
Cestovné 76 766.  
Náklady na reprezentaci 155 1557.  
Ostatní služby 663 6638.  
Ostatní náklady celkem 7 7V.  
Ostatní pokuty a penále 1 118.  
Jiné ostatní náklady 7 724.  
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem 24 24VI.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM 24 2425.  
Poskytnuté příspěvky celkem 131 131VII.  
Poskytnuté příspěvky 131 13132.  
Náklady celkem 1 400 1 400  

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. 2011

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 1 091 126 1 217I.  
Tržby z prodeje služeb 1 091 126 1 2172.  
Přijaté příspěvky celkem 9 9VI.  
Přijaté příspěvky 9 927.  
Provozní dotace celkem 54 54VII.  
Provozní dotace 54 5429.  
Výnosy celkem 1 154 126 1 280  
Hospodářský výsledek před zdaněním - 247 126 - 121C.  
Hospodářský výsledek po zdanění - 247 126 - 121D.  

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení: 

Telefon : 

Okamžik sestavení:




