
 

 
CZECHDESIGN je nevládní nezisková organizace, která podporuje a prezentuje design 
širokým spektrem svých aktivit. Organizaci 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 organizace 
dodnes. V rámci těchto snah prosazujeme filozofii tzv. equal designu, který zohledňuje 
potřeby co nejširší skupiny lidí bez ohledu na jejich věk, fyzické proporce, schopnosti 
či postižení. CZECHDESIGN v současnosti spravuje nestarší český webový portál 
věnovaný designu a provozuje GALERII CZECHDESIGN v centru Prahy, kde 
pravidelně pořádá výstavy, přednášky, besedy a workshopy pro designéry i veřejnost. 
Důležitou aktivitou 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 35 
dobrovolníky. 
 
CZECHDESIGN svými aktivitami zasahuje celou oblast České republiky. Sdružuje 
designéry činné v různých regionech, zasazuje se o zprofesionalizování oblasti designu 
v ČR a na celostátní úrovni také propaguje a podporuje sociální rovinu designu jako 
nástroje k odstraňování bariér. Pravidelně se účastní konferencí a seminářů, publikuje 
na czechdesign.cz i v dalších uznávaných periodicích s celostátní působností. 
CZECHDESIGN svojí intenzivní spoluprací s regionálními institucemi a organizacemi 
(mimopražské vysoké umělecké školy v Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně, Brně a Liberci, 
karlovarské občanské sdružení Pro Tebe live, Regionální rozvojová agentura České 
Budějovice, Moravská galerie v Brně, apod.) vytvořila celostátní síť s regionální 
působností. Ve jmenovaných krajích ve spolupráci se jmenovanými organizacemi 
realizovala řadu projektů a akcí. Díky kontaktům a navázaným spolupracím v zahraničí 
(Česká centra v evropských metropolích, design centra většiny evropských zemí, 
Design for all – skandinávská organizace propagující přístupný design, apod.) má 
činnost CZECHDESIGN i mezinárodní charakter. 
 
 

V roce 2010 otevřel CZECHDESIGN.CZ vlastní prostory, jejichž součástí je i GALERIE 
CZECHDESIGN. Ta slouží jako prostředník mezi designéry, veřejností, firmami a 
výrobci. Vznikají zde komorní výstavy, přednášky, besedy a workshopy. Díky tomuto 
širokému rozmezí aktivit galerie slouží především jako místo setkávání.  



 

 

Otevírací doba: út – pá 10:00 - 18:00 
Telefon: 777 611 426 
E-mail: galerieczd@czechdesign.cz 
Web: http://www.czechdesign.cz 
Facebook: http://facebook.com/GALERIECZD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uskutečněné projekty CZECHDESIGN včetně výstavního programu a doprovodných 

akcí GALERIE CZECHDESIGN: 

 

27. 11. 2013 – 31. 1.2014 
 
Rok 2014 začal v GALERII CZECHDESIGN výstavním projektem Stolečku, prostři se. Po 

premiéře ve Vídni, zastávce v Kodani, Stuttgartu, velkém úspěchu v Miláně a Mnichově, 

přehlídce v Sofii a Lodži, byl představen také v Praze. Přehlídka toho nejlepšího ze 

současného českého designu byla koncipována jako pohádkový příběh. Ten započal v 

polovině roku 2012, kdy prestižní německý veletrh Blickfang oslovil CZECHDESIGN s 

návrhem prezentace českého designu ve Vídeňském MAK muzeu. Vznikla tak instalace 

inspirovaná kouzelnou atmosférou českých pohádek, které jsou nerozlučně spjaty s naší 

kulturou. Po celoročním putování se vrátil představit také do Prahy, kde byl odprezentován 

obohacen o nejzajímavější designérské kousky ze zemí, které navštívil. Vystaveny tak byly 

práce těchto autorů: Zdeněk Vacek & Daniel Pošta, Olgoj Chorchoj, René Šulc, Jiří Pelcl, 

Maxim Velčovský, František Vízner, Václav Mlynář, Jakub Pollág, VERREUM, LLEV, TON, 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Thomas Feichtner (AT), Stefan Sagmeister (AT), Valentin 

Vodev (BG), Sebastian Herkner (DE), Saskia Diez (DE), Bartek Mejor (PL), Agnieszka Bar 

(PL), KIBISI (DK), Marina Dragomirova & Iain Howlett (BG) a další.  

25. 2. 2014 – 28. 3. 2014 

  

Další výstavou byl studentský projekt CRASH TEST. Letošní ročník tohoto několikaletého 

projektu vycházejícího z Univerzity Karlovy v Praze nesl název Jak? Jinak! Studenti Ústavu 

dějin umění Katolické teologické fakulty UK v Praze jakožto začínající kurátoři připravili 

výstavu s názvem Jak? Jinak!. Výstava se zaměřila na tvorbu studentů Ateliéru keramiky a 

porcelánu na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové vedeného Maximem Velčovským a 

Ateliéru keramiky bratislavské Vysoké školy výtvarného umení, v jehož čele stojí Daniel Piršč. 

Výstava postavila vedle sebe práce studentů a produkci vybraných českých výrobců porcelánu. 

Cílem výstavy bylo zjistit, v čem se tvorba studentů odlišuje od výroby porcelánek a uvést do 

diskuze téma uplatnitelnosti studentů uměleckých škol stejně jako charakter současné 

produkce českých porcelánek. 

 

V rámci doprovodného programu bylo uspořádáno Design menu, neformální diskusní večer, 

kde se mohla veřejnost blíže seznámit s vystavujícími studenty i zástupci známých českých 

porcelánek. 

 

https://www.facebook.com/events/calendar/2014/February/25
https://www.facebook.com/events/calendar/2014/March/28


 
Výstavu CRASH TEST 3: Jak? Jinak! vidělo celkem 627 návštěvníků (započteny jsou i účastníci 

Design Menu). 

 

 

15. 4. 2014 – 23. 5. 2014 

 

Výstava Papelote: Carta prezentovala vhodné zapojení designu v praxi. Papelote, nové české 

papírnictví, bylo vybráno, jakožto dobrý příklad firmy, která efektivně využívá design ve své 

produkci a využívá jeho kulturní, sociální a ekonomický potenciál. Výstava byla věnována 

fenoménu korespondence a představovala kolekci dopisních potřeb nového českého 

papírnictví. Papelote se nesnaží pouze o znovuoživení dopisů, ale především se zamýšlí nad 

fenoménem korespondence v širším kontextu – dopisem jako tradičním médiem našeho 

spojení se světem. Slovo carta se pohybuje na spojnici tří významů překladu tohoto slova, 

kterými jsou papír–dopis–mapa, a čerpá z nich inspiraci, stejně jako propojuje dopis s 

kartografickou tématikou. Všechny tyto roviny byly do výstavy zahrnuty a obohatily tak výstavu 

dopisní korespondence, kterou doplnila i  knihovnička se speciálním výběrem knih s 

korespondenční tématikou. 

 

Výstava byla podpořena dvěma workshopy, jeden určený pro děti, druhý pro dospělé. Oba byly 

zaměřeny na tématiku dopisů, obálek, korespondence. Dále bylo uspořádáno Design menu se 

zakladateli papírnictví Papelote a s jejími návrháři. Řeč byla nejen o korespondenci, ale také o 

tom, jak design uplatňují v praxi. 

 

Výstavu Papelote: Carta navštívilo celkem 270 osob (započítáni jsou i účastníci workshopu a 

Design menu). 

 

4.6.2014 – 25.7.2014 

 

Začátkem června byla uspořádána výstava vítězů úspěšné mezinárodní soutěže Mladý obal, 

která je zaměřena na obaly z papíru a je určena pro mladé designéry a studenty designu do 30 

let. Každý rok se soutěž vyhlašuje na jiné téma, tématem letošního již 19. ročníku byly stále více 

moderní „Take away“ obaly. Do letošního ročníku se zapojilo 734 soutěžících ze 42 zemí světa. 

V průběhu června a července byly v GALERII CZECHDESIGN vystaveny nejlepší práce 

mezinárodní soutěže v obalovém designu. Mladý obal je mezinárodní soutěž, která již 19 let 

dává studentům a mladým designérům do 30 let možnost prezentovat své originální nápady 

v obalovém designu. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií a každý ročník má své předem dané 

téma. Organizátorem projektu je od roku 2009 organizace CZECHDESIGN.CZ. Letošního 

ročníku se zúčastnilo 734 soutěžících ze 42 zemí světa. 

Tématem letošního ročníku byl fenomén „take away“. 

 

https://www.facebook.com/events/calendar/2014/April/15
https://www.facebook.com/events/calendar/2014/April/15


 
O výběru těch nejlepších prací rozhodla odborná porota, jejímž předsedou byl jako již tradičně 

přední obalový designér Jan Činčera. Dále v porotě zasedla designérka Lubica Kulomberová 

z Inovačního centra Model obaly, a. s., designér Pavel Masopust, vyslanec Slovenského centra 

designu, publicista Petr Novotný z odborného časopisu Packing a také kurátorka výstav Lenka 

Žižková z Design Cabinetu. 

 

Výstava představila 9 vítězných a 31 dalších zdařilých prací, které do finálního výběru zařadila 

již zmíněná odborná porota. 

 

Pro velký zájem návštěvníků byla výstava v GALERII CZECHDESIGN prodloužena a poté 

představena v galerii SUPERMARKET WC v Karlových Varech, v plánu je její každoroční 

představení v Brně a Bratislavě.  

 

Výstavu navštívilo 635 osob (včetně hostů na slavnostním zahájení). 

 

23.9. – 7.11. 2014 

 

Výstavní projekt autorských písem 12 studentů – „Bestsellers“ – zvítězil v konkurenci 38 

výstavních projektů ve výběrovém řízení Open Call, který jsme v GALERII CZECHDESIGN 

pořádali na jaře tohoto roku. Studenti Ateliéru písma a typografie na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze, si položili několik otázek na téma  nejtrendovějších písem. Ptali 

se, jak jsou na tom hand-made, trash nebo vintage abecedy. A co mají tyto bestsellery společné? 

Ze všech rešerší, které dali dohromady, vyšly jasné výsledky a požadavky na vzhled a povahu 

trendového písma - kasovního trháku, na které zareagovali dle daných kritérií tvorbou 

vlastních písem.  

Pod kurátorskou a grafickou podobou projektu se podepsal grafický designér a student Vysoké 

školy uměleckoprůmyslové, BcA.  Richard Jaroš. Ten je rovněž autorem publikace, která při 

této příležitosti vyšla a je prezentována jako součást výstavy. Všechna písma, která v rámci 

projektu vznikla, jsou dostupná na Myfonts.com, katalog je na vyžádání na e-mailové 

adrese typosemestr@gmail.com a více informací lze nalézt také na webové stránce projektu. 

 

2.12.2014 – 20.3.2015 

 

Výstava plánovaná na závěr roku se zabývala problematikou znázorňování dat. Pozornost 

zaměřila na zvýšení vizuální gramotnosti široké veřejnosti a průnik mezi akademickým a 

praktickým chápáním oboru, se kterým se může laik setkat např. v médiích nebo ve 

statistických zprávách. Cílem výstavy bylo jasnou formou přiblížit široké veřejnosti způsoby, 

jakými se informace zpracovávají a jaké procesy zůstávají skryty. Nezůstalo ale jen u klasických 

statistických dat, důležité bylo také podívat se na jejich vztah k vizuální kultuře, designu a 

umění. Výstava se tak věnovala datům ve vizuální podobě a představila širokou škálu příkladů 

jejich vizualizací. V expozici byly prezentovány tzv. info grafiky, mapy a další trendy v aktuální 

https://www.facebook.com/events/339078822931978/?ref=5&source=1
mailto:typosemestr@gmail.com
http://bestsellers.umprum.cz/


 
tzv. datové žurnalistice. Výstava se zaměřila na teoreticko-historický základ problematiky a 

představila současné české i zahraniční příklady napříč různými médii, a to od tištěných až po 

digitální.  

Kurátoři: Bc. Filip Dědic, kurátor, teoretik a kritik vizuální kultury, absolvent Masarykovy 

Univerzity v Brně, oboru Teorie vizuálních médií a posluchač Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové v Praze oboru Teorie a dějiny moderního a současného umění a Jan 

Boček a Petr Kočí - v současné době působící v nakladatelství Economia jako redaktoři a 

specialisté na datovou žurnalistiku. 

Příjemným doprovodným cyklem se k výstavnímu programu staly neformální diskuzní 

večeře s designéry. O designu, dobrém jídle a víně jsme si v průběhu roku povídali 

celkem čtyřikrát: 

 16.1.2014 – host: nakladatelství PAGE FIVE, ilustrátorka Ilona Polanski 

 20.2.2014 – host: projekt 3xR – sdružení Tereza, IKEA a designéři 

 25.3.2014 – host: studenti vystavující na výstavě CRASH TEST: Jak? Jinak!  

 6.5.2014 – host: Kateřina Šachová, Filip Šach, Štěpánka Bláhovcová a Táňa 

Martincová z nového českého papírnictví Papelote 

5.3.2014 

Klíčová postava kanadského designu vystoupila se svou přednáškou v GALERII 

CZECHDESIGN. Ve spolupráci s Fakultou multimediálních studií Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlíně jsme uspořádali přednášku a diskuzní večer s Paulem Rowanem, 

kanadským designérem a průkopníkem designu v zámoří. Promluvil o své zkušenosti 

z praxe a s řízením designérské značky s více než třicetiletou tradicí. Vše začalo v roce 

1979 v Torontu, kdy se přátelé z dětství Paul Rowan a Les Mandelbaum rozhodli spojit 

své síly k vytváření neotřelých výrobků pro každodenní život, které dokonale 

podtrhnou celkovou estetiku domova, počínaje papírovou okenní roletou: 

jednoduchou, stylovou a dostupnou. Přesně to na trhu tehdy chybělo a způsobilo vznik 

firmy Umbra Ltd. Umbra je světová designérská značka působící převážně v Kanadě a 

USA. Zaměřuje se na moderní, přirozený, originální a cenově dostupný design pro 

domácnost, který najdete u více než 35 000 obchodníků ve více než 90 zemích světa. V 

roce 1998 získal Paul Rowan na Design Effectiveness Awards, jediné kanadské 

profesionální multidisciplinární soutěži, cenu za nejlepší designovou strategii. O dva 

roky později se stal Paulem navržený odpadkový koš jedním z exponátů stálé sbírky 

Muzea moderního umění v San Francisku a sídlo firmy Umbra Ltd. obdrželo čestné 

uznání města Toronto za architekturu a městský design. 

 



 
 

Už od roku 2012 se organizace CZECHDESIGN začala aktivně věnovat poradenské 

činnosti zaměřené na pomoc firmám, které chtějí využít design v rámci svých 

výrobních, marketingových či obchodních strategií. Vzhledem ke své působnosti v 

oblasti designu již od roku 2003 si CZECHDESIGN vybudoval silné jméno mezi 

odbornou ale i laickou veřejností, získal cenné zkušenosti a know-how, které nyní může 

dále předávat. V rámci této komerční činnosti CZECHDESIGN nabízí služby při výběru 

vhodného designéra (tendr), mediální prostor na webových a facebookových 

stránkách, tvorbu PR kampaně či odborné konzultace v oblasti designu. Klienti 

především oceňují individuální přístup a tvorbu projektu na míru, dle potřeb 

jednotlivých firem. Rozumět potřebám našich klientů je totiž cíl k úspěšné tvorbě 

strategie. Mezi významné firmy, se kterými v této oblasti CZECHDESIGN 

spolupracuje, patří např. společnost 3M, IKEA, Laufen, Plzeňský Prazdroj, 

Potten&Pannen – Staněk či Dessault Systemes, Becherovka a další. 

 

Občanské sdružení CZECHDESIGN je také mediálním partnerem aktivit mnoha 

dalších institucí a projektů, věnujících se designu a umění, za všechny jmenujme 

Moravskou galerii v Brně, Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, Umělecko-

průmyslové muzeum v Praze, aj. 

 

Předseda sdružení, statutární orgán: MgA. Veronika Loušová 
Manager sdružení: Mgr. Jana Vinšová 
Šéfredaktorka webového portálu: MgA. Radka Pitrmucová 
Technická podpora: Michal Aichinger  
 
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 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a vede 
transparentní účet u Raiffaisen bank. V roce 2014 byla část jeho činnosti financována 
z veřejných rozpočtů (Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, 
Městská část Praha 1). 
 
Díky desetileté 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 35-ti 
dobrovolníků, kteří s organizací dlouhodobě spolupracují. 
 

 
Rozvaha CZECHDESIGN.CZ 2014 
Výkaz zisku a ztráty CZECHDESIGN.CZ 2014 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řádek 

b 

Stav k prvnímu 

dni účet. období 
Stav k posled. 

dni účet. období 

CZECHDESIGN.CZ, z. s. 

Vojtěšská 244/3 
110 00 Praha 1-Nové Město 31.12. 2014 

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 

 001 24 Dlouhodobý majetek celkem A. 

108 010 108 Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II. 

108 014 108 (022) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4. 

- 108 029 -84 Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A.IV. 

- 108 036 -84 (082) samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných… 7. 

4 015 041 521 Krátkodobý majetek celkem B. 

3 466 052 158 Pohledávky celkem B.II. 

157 053 74 (311) Odběratelé 1. 

70 056 49 (314) Poskytnuté provozní zálohy 4. 

 061 6 (342) Ostatní přímé daně 9. 

3 240 064  (346) Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem 12. 

 069 30 (378) Jiné pohledávky 17. 

449 072 350 Krátkodobý finanční majetek celkem B.III. 

319 073 165 (211) Pokladna 1. 

130 075 185 (221) Bankovní účty 3. 

100 081 13 Jiná aktiva celkem B.IV. 

100 082 13 (381) Náklady příštích období 1. 

4 015 085 545 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41  
PREMIER system (c) 1995 - 2003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 30.3.2015 

řádek 
b 

Stav k prvnímu 
dni účet. období 

Stav k posled. 
dni účet. období 

3 4 
PASIVA 

401 086 298 Vlastní zdroje celkem A. 

26 087 26 Jmění celkem A.I. 

26 088 26 (901) Vlastní jmění 1. 

375 091 272 Výsledek hospodaření celkem A.II. 

103 092 42 Účet hospodářského výsledku 1. 

272 094 230 (932) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3. 

3 614 095 247 Cizí zdroje B. 

58 098 60 Dlouhodobé závazky celkem B.II. 

58 104 60 (389) Dohadné účty pasivní 6. 

217 106 47 Krátkodobé závazky celkem B.III. 

15 107 40 (321) Dodavatelé 1. 

8 111 4 (331) Zaměstnanci 5. 

 115 4 (342) Ostatní přímé daně 9. 

194 123 -1 (379) Jiné závazky 17. 

3 339 130 140 Jiná pasiva celkem B.IV. 

3 339 132 140 (384) Výnosy příštích období 2. 

4 015 134 545 (ř.86+95) PASIVA CELKEM  

Odesláno dne: Podpis osoby odpovědné 
za sestavení: 

Okamžik sestavení: Podpis odpovědné  
osoby: 

Razítko: 



hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Činnosti 
celkem 

CZECHDESIGN.CZ, z. s. 

Vojtěšská 244/3 
110 00 Praha 1-Nové Město 

Název a sídlo účetní jednotky 31.12. 2014 

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 8 7 

Náklady    A.  
Spotřebované nákupy celkem 241  241 I.  
Spotřeba materiálu 200  200 1.  
Spotřeba energie 41  41 2.  
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek    3.  
Prodané zboží    4.  
Služby celkem 1 106  1 106 II.  
Opravy a udržování 3  3 5.  
Cestovné 47  47 6.  
Náklady na reprezentaci 48  48 7.  
Ostatní služby 1 007  1 007 8.  
Osobní náklady celkem 97  97 III.  
Mzdové náklady 97  97 9.  
Zákonné sociální pojištění    10.  
Ostatní sociální pojištění    11.  
Zákonné sociální náklady    12.  
Ostatní sociální náklady    13.  
Daně a poplatky celkem 2  2 IV.  
Daň silniční    14.  
Daň z nemovitostí    15.  
Ostatní daně a poplatky 2  2 16.  
Ostatní náklady celkem 53  53 V.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení    17.  
Ostatní pokuty a penále    18.  
Odpis nadobytné pohledávky    19.  
Úroky    20.  
Kursové ztráty    21.  
Dary 45  45 22.  
Manka a škody    23  
Jiné ostatní náklady 8  8 24.  
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem 24  24 VI.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného IM 24  24 25.  
Zůstatková cena prodaného NIM a HIM    26.  
Prodané cenné papíry a vklady    27.  
Pořizovací cena prodaného materiálu    28.  
Tvorba zákonných rezerv    29.  
Tvorba zákonných opravných položek    30.  
Poskytnuté příspěvky celkem 47  47 VII.  
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami    31.  
Poskytnuté příspěvky 47  47 32.  
Daň z příjmů celkem    VIII.  
Dodatečné odvody daně z příjmů    33.  
Náklady celkem 1 570  1 570   
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 226 886 608 

hlavní hospodářská Název ukazatele 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Činnosti 
celkem 

CZECHDESIGN.CZ, z. s. 

Vojtěšská 244/3 
110 00 Praha 1-Nové Město 

Název a sídlo účetní jednotky 31.12. 2014 

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 8 7 

Výnosy    B.  
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 989 158 1 147 I.  
Tržby za prodej vlastních výrobků    1.  
Tržby z prodeje služeb 989 158 1 147 2.  
Tržby za prodej zboží    3.  
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem    II.  
Změna stavu vnitroorganizačních zásob    4.  
Změna stavu zásob polotovarů    5.  
Změna stavu zásob výrobků    6.  
Změna stavu zvířat    7.  
Aktivace celkem    III.  
Aktivace materiálu a zboží    8.  
Aktivace vnitroorganizačních služeb    9.  
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku    10.  
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku    11.  
Ostatní výnosy celkem    IV.  
Smluvní pokuty a úroky z prodlení    12.  
Ostatní pokuty a penále    13.  
Platby za odepsané pohledávky    14.  
Úroky    15.  
Kursové zisky    16.  
Zúčtování fondů    17.  
Jiné ostatní výnosy    18.  
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr. položek…    V.  
Tržby z prodeje dlouhodobého hm. a nehm. maj.    19.  
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů    20.  
Tržby z prodeje materiálu    21.  
Výnosy z krátkodobého finančního majetku    22.  
Zúčtování zákonných rezerv    23.  
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    24.  
Zúčtování opravných položek    25.  
Přijaté příspěvky celkem 10  10 VI.  
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami    26.  
Přijaté příspěvky 10  10 27.  
Přijaté členské příspěvky    28.  
Provozní dotace celkem 516  516 VII.  
Provozní dotace 516  516 29.  
Výnosy celkem 1 515 158 1 673   
Hospodářský výsledek před zdaněním -55 158 103 C.  
Daň z příjmů    34.  
Hospodářský výsledek po zdanění -55 158 103 D.  

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné 
osoby : 

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení: 

Telefon : 

Okamžik sestavení: 
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