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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  
A O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ  
ZA ROK 2017 

 

 
 
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.  
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CZECHDESIGN je dobrovolnická organizace, která v současné době spolupracuje s 30ti 
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.  

 

 
GALERIE CZECHDESIGN 
Otevírací doba: po – pá 12:00 - 19:00 
Telefon: 777 611 426 
Web: http://www.czechdesign.cz 
Facebook: https://www.facebook.com/CZECHDESIGN.CZ 
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GALERIE CZECHDESIGN  

VÝSTAVNÍ PROGRAM 2017 
REALIZOVANÝ VÝSTAVNÍ PROGRAM A DOPROVODNÉ AKTIVITY 

Celoroční výstavní program GALERIE CZECHDESIGN v číslech 
 
V rámci celoročního výstavního programu galerie CZECHDESIGN se v roce 2017 podařilo zrealizovat 
celkem 15 projektů. 6 výstav a několik komentovaných prohlídek, 2 workshopy, 2 diskuze a 
přednášky, 2 vyhlášení soutěží, křest publikace, vánoční designové nakupování a účast na přehlídce 
designu a konferenci v jejím rámci. 
 
Struktura projektů a dramaturgie výstavního programu 
 
Na začátku roku proběhla přednáška finské designérky Iiny Vuorivirta, která navrhuje pro IKEA. 
V březnu se uskutečnilo ohlédnutí za úspěšnou výstavou Digitální design: Pohled za pixely a křest 
publikace Průvodce světem digitálního designu. Následně na jaro ovládly galerii CZECHDESIGN šperky 
od mladých českých designérů (Šperk). V rámci tohoto projektu se konal i workshop a komentovaná 
prohlídka s designéry ze studia Tyformy, kde si návštěvníci mohli šperk sami vyrobit. Ve druhé 
čtvrtině roku proběhlo vyhlášení soutěže Young Package 2017, které se konalo v prostorech DUP36. 
Do této soutěže se letos přihlásilo více než 700 účastníků z celého světa a následně bylo 40 nejlepších 
obalů vystaveno v galerii CZECHDESIGN, kde byly k vidění až do poloviny léta (Young Package).  
 
V září vyvrcholila designérská soutěž na návrh nové etikety nápoje FRUTTIMO. Bylo uspořádáno 
slavnostní vyhlášení a výstava s nejlepšími návrhy. Na téma design nápojů následně proběhla diskuze 
s Markem Mikovcem, odborníkem na nápojový design. Konec září a počátek října se nesl ve znamení 
designérské soutěže na novou identitu Galerie hlavního města Prahy. Vítězné a ostatní přihlášené 
návrhy měli návštěvníci možnost shlédnout na výstavě v Colloredo-Mansfeldském paláci. Září 
zakončil DIY workshop s designéry plechovek Nescafé Azera na holešovickém MINT marketu. V říjnu 
ke dvacetiletému výročí od založení ateliéru Grafický design Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
uspořádal CZECHDESIGN výstavu ohlížící se za tvorbou ateliéru v uplynulých letech a uplatněním jeho 
absolventů v designérské praxi. Vyvrcholením říjnových aktivit se stala přehlídka designu Designblok. 
CZECHDESIGN zde organizoval komentované prohlídky, konferenci pro firmy, poradenství a také 
instalace 46 českých tvůrců. Konec roku byl reprízou výstavy designéři dětem. 

CZECHDESIGN byl v roce 2017 aktivní i na internetu. V rámci projektu Webová platforma pro 
profesionalizaci a prezentaci českého designu se podařilo vytvářet nástroje, které pomáhají 
publikovat na webu články, rozhovory a další zdroje, které zjednodušují autorům zvyšování jejich 
povědomí a know-how v oblasti digitálních technologií a user-experience designu. Pomocí článků a 
rozhovorů také pomáhají informovat odbornou i širokou veřejnost o digitálních tématech, uživatelsky 
přístupném designu, jejich roli v každodenním životě a významu do budoucna.  
 
CZECHDESIGN měl v roce 2017 aktivní profily na všeobecně nejnavštěvovanějších sociálních sítích. Na 
Facebooku je fanouškovská základna největší s 35 760 sledujícími. Instagramový profil sleduje 9591 
lidí a o Twitter CZECHDESIGNU se zajímá 1961 sledujících. (stav ke květnu 2018)   

Obsahem této zprávy jsou údaje o průběhu projektů, o změnách a důvodech těchto změn. Dále 
zpráva informuje o dosavadním čerpání finančních prostředků, o návštěvnosti a o referencích již 
uplynulých výstav. 



4 
 

VÝSTAVNÍ PROGRAM V ROCE 2017 

 
1/ DESIGNÉREM V IKEA: IINA VUORIVIRTA 
 
Termín: 19. 1. 2017 
Pořadatel: CZECHDESIGN ve spolupráci s IKEA Česká republika 
Počet účastníků: 104 
Místo: Studio ALTA, u Výstaviště 21, 170 00 Praha 
 

Přednáška skandinávské designérky Iiny Vuorivirta, která představila, jaké to je být designérem v IKEA 

a jak se navrhují produkty s ohledem na design, funkčnost, ploché balení, schopnost zákazníku si je 

jednoduše sestavit a dostupnou cenu. Jak probíhá proces vývoje výrobku od prvního nápadu až po 

finální produkt, který si kupují miliony zákazníků po celém světě? Jak se může designér v IKEA 

prosadit svou? Co je demokratický design a jak se tento koncept odráží v každém z 9 500 výrobků 

v sortimentu IKEA? Přednáška probíhající v anglickém jazyce všechny tyto otázky zodpověděla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



5 
 

2/ KŘEST A PARTY PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY DIGITÁLNÍHO DESIGNU 
 

Termín: 14. 3. 2017 

Pořadatel: Asociace UX a CZECHDESIGN 

Místo: Radlická kulturní sportovna, Za Ženskými domovy 125/5, 150 00 Praha 

 

Jako ohlédnutí za zdařilou výstavou Digitální design: Pohled za pixely, která se po svém úspěchu 

v Praze vydala dále do Zlína, Brna a Plzně, byla v březnu 2017 uspořádána akce na oslavu jejího 

povedeného provedení.   

 

Edukativní výstava o digitálním designu s bohatým doprovodným programem dokázala oslovit na       

3 tisíce návštěvníků. Aby mohla i nadále další oslovovat vznikla publikace #zapixely: Průvodce světem 

digitálního designu, která je shrnutím jednotlivých témat výstavy a návodem, jak na obor nahlížet. Věříme, 

že vydání Průvodce světem digitálního designu je způsobem, jak dále vzdělávat kolegy, kamarády, státní 

správu a veřejnost o tom, co to je digitální design a že je potřeba. Průvodce jednoduše shrnuje fáze 

procesu návrhu digitálních produktů a služeb tak, jak bylo možno vidět na výstavě. Bude sloužit jako 

edukační materiál každému, kdo se v oboru digitálního designu zatím tolik neorientuje.  

 

Na akci proběhl křest publikace Průvodce světem digitálního designu, návštěvníci si mohli výstavu 

ještě jednou prohlédnout, setkat se se známými z oboru či navázat nové kontakty s designéry napříč 

obory a samozřejmě se i pobavit na party, která nemohla chybět. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/zapixely
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2/ ŠPERK. VÝSTAVA ČERSTVÉ TVORBY MLADÝCH DESIGNÉRŮ 

 

Termín: 19. 4. 2017 – 16. 6. 2017 

Pořadatel: CZECHDESIGN 

Kurátor: Kateřina Michálková a Kamila Matějková 

Počet návštěvníků: 560 

Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 

Výstava v galerii CZECHDESIGN prezentovala to nejlepší ze současné šperkařské tvorby. Nové 

materiály, koncepty, příběhy a současné přístupy ke šperku v podání čerstvých absolventů, studentů 

a mladých designérů. Jarní výstava v galerii CZECHDESIGN představila nastupující generaci českých 

šperkařů. Přiblížila to nejlepší ze současné produkce mladých designérů v oblasti šperku. Poodhalila 

také proces jejich vzniku a umožnila tak nahlédnout i trochu dál než jen na obchodní pulty.  

Jak se dělá šperk? Co stojí za procesem šperkařské tvorby? Jaké materiály, tvary nebo přístupy jsou 

v oblasti šperku aktuální? To vše se mohli návštěvníci dozvědět na výstavě v CZECHDESIGN od 19. 4. 

do 16. 6. 2017. Převážnou část vystavených exponátů bylo možné také zakoupit a obohatit tak svůj 

jarní šatník.  

Na výstavě byla převážně zastoupena silná generace českých šperkařů, kteří se na svou profesionální 

dráhu připravovali na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze - od roku 2007 v ateliéru K. O. V. 

pod vedením legendy českého šperku Evy Eisler, do roku 2007 mladé šperkaře připravoval profesor 

Vratislav Karel Novák a ateliér nesl název Kov a šperk. Jde o ateliér, ze kterého vyšla většina českých 

úspěšných šperkařů a který slaví úspěchy i v mezinárodní konkurenci například na největším 

evropském veletrhu Schmuck. Dalšími vystavujícími byli Karla Olšáková, Markéta Kratochvílová, Adéla 

Doušová Schicker, Adéla Fejtková, Jakub Křelina, Alžběta Dvořáková, Klára Chrudinová, Eva 

Růžičková, Veronika Watzková, Kateřina Matěchová, Mariana Berec, Ruda Rusňák, Lucie Zemanová, 

Hanuš Lamr, Dana Bezděková, Veronika Viktorie, Klára Šípková, Hana Polívková, Kristýna Malovaná, 

Nastassia Aleinikava, Adéla Pečlová, Eliška Lhotská, 2D3D, Zuzana Holáňová (Shit happens), Jitka 

Molerová, Petra Arbetová (Bepart studio), Michaela Gorcová, Jara Design, Eva Hegedusová, Iveta 

Kroupová,  Minka (Martina Klbečková) a Tyformy (Pavla Vachunová). 
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3/ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ŠPERK 

 

Termín: 12. 6. 2017, 17:00 – 18:00 
Pořadatel: CZECHDESIGN 
Počet návštěvníků: 27 
Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 

V rámci výstavy Šperk si CZECHDESIGN ve spolupráci s vystavujícími autory pro návštěvníky přichystal 
komentovanou prohlídku výstavy. Komentovanou Prohlídku připravili kurátoři společně s vybranými 
autory šperků – Evou Růžičkovou, Danou Bezděkovou a Pavlou Vachunovou. 
4/ JAK SE DĚLÁ ŠPERK? WORKSHOP A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
 
Termín: 12. 6. 2017, 18:00 – 20:00 
Pořadatel: CZECHDESIGN 
Počet návštěvníků: 19  

Následujíce komentovanou prohlídku, byl pro zájemce přichystán workshop se studiem Tyformy, na 
které si mohli zájemci vyrobit vlastní porcelánový šperk. S pomocí designérky Pavly Vachunkové si 
veřejnost mohla vyzkoušet modelování z různě probarveného porcelánu a jeho dekorování pomocí 
oxidů. Vyrobené šperky na zájemce po vypálení koncem června čekali v galerii CZECHDESIGN. 
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5/ DESIGN AWARD CEREMONY: YOUNG PACKAGE 2017 

Termín: 26. 5. 2017 
Počet návštěvníků: 200 
Místo: DUP36, Charvárova 39/10, 110 00 Praha 
 
CZECHDESIGN letos stejně jako každý rok pořádá soutěž Young Package. Letos, tedy již do 22. ročníku 

soutěže, se přihlásilo přes sedm set designérů ze všech kontinentů.  Tématem soutěže letos bylo 

Open & Play.  V budově bývalého průmyslového paláce jsme se dozvěděli jména osmi oceněných 

mladých designérů. Moderátory večera byli Zuzana Stavná a Markéta Stehlíková.  Instalaci navrhli 

designéři Matěj Coufal a Eduard Herrmann. Do mezinárodní soutěže obalového designu Young 

Pakcage, kterou vyhlašuje společnost Model Obaly, se letos přihlásilo 744 designérů z rekordního 

počtu 57 zemí. Organizátoři vyzvali tvůrce, aby dokázali, že i kvalitní obal může být zábavný. Ceny za 

nejpovedeněji obaly na téma Open & Play získali designéři z Kanady, Maďarska, Velké Británie a již 

tradičně ze Slovenska a České republiky. 
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6/VÝSTAVA YOUNG PACKAGE 2017: OPEN & PLAY 

 

Termín: 22. 6. 2017 – 28. 7. 2017 
Pořadatel: CZECHDESIGN 
Kurátoři: porota soutěže – Jan Činčera, Miroslav Dočkal, Martin Vlk, Tomáš Chludil a Radek Kupčík 
Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 
 

Galerie CZECHDESIGN již tradičně představuje tvorbu mladých designérů. Tentokrát si zde návštěvníci 
mohou prohlédnout 40 nejlepších obalů z mezinárodní soutěže obalového designu Young Package. 
Výstavu nejlepších prací navrhli designéři Matěj Coufal a Eduard Herrmann, kteří v soutěži sami 
uspěli v roce 2015 s obalem na svíčky. Matěj Coufal zazářil v soutěži už v roce 2013 s obalem na 
Viagru. Designéři jsou nositeli několika ocenění a mají za sebou spolupráci s českými firmami jako je 
Bomma, Ton nebo MMcité. Jejich návrh dekorativního osvětlení pro společnost Bomma získal Red 
Dot Design Award. Eduard Hermann letos získal Czech Grand Design 2016 za návrh betonové lavičky 
Satellite a svítidla Ignis.  Vítězné obaly se na měsíc usadili v Galerii CZECHDESIGN. Nejvyšší ocenění 
Model Obaly Prize získala Kateřina Puncmannová ze Západočeské univerzity v Plzni. První místo ve 
vysokoškolské kategorii získala za víceúčelový obal na malířskou štětku, který se po rozbalení složí na 
malířskou čepici. Soutěž jako jedna z mála dává příležitost i mladším studentům, kteří mají v Young 
Package vlastní kategorii. Vítězem středoškolské kategorie se stal obal na lentilky Barbory Semanové 
z Košic. Obal je vybaven prolomenou stěnou, díky které nedochází k natržení při otevírání a zavírání. 
Slouží také, jako hrací kostka čímž autorka splnila letošní zadání Open & Play. 
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7/ FRUTTIMO OD ČESKÝCH DESIGNÉRŮ | VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE 
 

Termín: 7. – 29. 9. 2017 

Pořadatel: CZECHDESIGN 

Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 

 

V září vyvrcholila designérská soutěž na návrh nové etikety nápoje FRUTTIMO, jejíž organizátorem a 

garantem byl CZECHDESIGN. Do soutěže se přihlásilo 168 českých ilustrátorů a grafiků. V porotě 

zasedli designér a autor lahve FRUTTIMO Marek Mikovec, ilustrátor Lukáš Tomek (Tomski&Polanski), 

grafický designér Štěpán Holič (člen Unie Grafického Designu, studio Lemon Design), ředitelka 

organizace CZECHDESIGN Jana Vinšová a marketingový ředitel KMV Peter Schenk. 

Slavnostní vyhlášení a zároveň zahájení výstavy 17 nejlepších přihlášených návrhů proběhlo 7. září 

2017, výstava byla k vidění do 29. září. Výhercem soutěže se stala grafická designérka Yana Gurskaya, 

na druhém místě se umístila vyzvaná ilustrátorka Maria Makeeva a na třetím místě byla studentka 

Západočeské univerzity v Plzni Ilona Horníčková. Cenu veřejnosti vyhrála Yeve Drovosseková. Kromě 

výše zmiňovaných si mohli návštěvníci prohlédnout například i návrhy vyzvaných účastníků Jozefa Dia 

na (Life is Porno), studia Davis&Miller (Vojtěch Říha a Jan Buchtela) a ilustrátorky Ievy Ozoly.  
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8/ DESIGN TALKS V CZECHDESIGN S MARKEM MIKOVCEM: JAK SE DĚLÁ LAHEV 
 

Termín: 21. 9. 2017 

Pořadatel: CZECHDESIGN 

Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 

 

V průběhu výstavy soutěžních návrhů na etiketu nápoje FRUTTIMO proběhla v Galerii CZECHDESIGN 

diskuse s designérem Markem Mikovcem o designu nápojů, trendech a ekologii. Designér Marek 

Mikovec, držitel ocenění World Bevrage Innovation Award 2015, autor celé řady oceňovaných lahví 

pro značky Karlovarských minerálních vod, představil návštěvníkům nové trendy v obalovém designu.  

Jak navrhnout lahev, která zaujme zákazníky i odborníky na design? Jaké trendy a inovace právě frčí v 

designu lahví? A co ekologie? Co si myslí o vítězích soutěže na novou etiketu Fruttima? Na čem právě 

pracuje? Na tyto i další otázky měli návštěvníci diskuse možnost dovědět se odpověď. 
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9/ VÝSTAVA NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA GHMP 
 

Termín: 22. 9. – 6. 10. 2017 

Pořadatel: Galerie hlavního města Prahy, CZECHDESIGN 

Místo: Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, 110 00 Praha 

 

Galerie hlavního města Prahy vyhlásila v dubnu 2017 otevřenou soutěž pro grafické designéry na 

návrh nové identity galerie, jejíž organizací pověřila CZECHDESIGN. Vítěz veřejné dvoukolové soutěže 

se stane autorem vizuální identity jedné z nejvýznamnějších výstavních institucí v České republice. 

CZECHDESIGN společně s GHMP k této příležitosti uspořádal výstavu Nová vizuální identita GHM, 

která představila vítězný návrh, finalisty i další přihlášené návrhy. Výstava Nová vizuální identita 

GHMP byla k vidění od 22. září do 6. října 2017. 

 Z 90 návrhů, které do soutěže zaslali grafičtí designéři, designérská studia i marketingové agentury, 

do finále po anonymním hodnocení poroty postoupili studio ReDesign, Anymade Studio, Tomáš 

Nečas, studio Petrohrad a Jan Slabihoudek. Vítězem se v silné konkurenci stal návrh Anymade Studia, 

které dostalo zakázku na vytvoření komplexního grafického manuálu pro galerii. 

 

O finalistech rozhodla odborná porota složená ze zástupců galerie a odborníků z oblasti designu. 

Nezávislou část poroty tvořil grafický designér a pedagog UMPRUM Petr Babák, grafická designérka 

Adéla Svobodová, grafický designér a autor vizuální identity Slovenské národné galérie Branislav 

Matis, teoretička a kritička designu a architektury Karolína Jirkalová, manažerka a spolumajitelka 

značky Papelote Denisa Havrdová a teoretička designu a ředitelka organizace CZECHDESIGN Jana 

Vinšová. Za Galerii hlavního města Prahy v porotě usedla její ředitelka Magdalena Juříková, hlavní 

kurátorka Hana Larvová, vedoucí PR a marketingového oddělení Michaela Vrchotová, marketingová 

specialistka Lucie Jamníková a vedoucí Oddělení obchodu, investic a správy budov Miroslav Koláček. 
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10/ DIY WORKSHOP S DESIGNÉRY NESCAFÉ AZERA NA MINT MARKETU 

 
Termín: 30. 9. 2017 

Pořadatel: CZECHDESIGN, MINT market 

Místo: MINT market, Bubenské nábřeží 306/13, 17000 Praha 

 

Při příležitosti konání zářijového MINT marketu na pražských Holešovicích uspořádal CZECHDESIGN 

pro návštěvníky setkání a workshop s designéry plechovek pro Nescafé Azera. 

Lukáš Tomek (Tomski&Polanski) a Radoslav Dostál uspěli v designérské soutěži na návrh plechovky 

Nescafé Azera, když porazili přes stovku dalších tvůrců a zaujali odbornou porotu. Designérské duo 

návštěvníkům nejdříve krátce představilo svou tvorbu a práci na vítězném návrhu pro Azeru. Poté byl 

prostor na otázky a odpovědi a volné povídání o designérské kariéře. Při následném workshopu si 

mohli návštěvníci ze samotných designových plechovek vyrobit vkusný DYI doplněk do domácnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

11/ 20 LET ATELIÉRU GRAFICKÝ DESIGN ZE ZLÍNA 

 
Termín: 5. – 20. 10. 2017 
Pořadatel: UTB ve Zlíně, CZECHDESIGN 
Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 
 

Ke dvacetiletému výročí od založení ateliéru Grafický design (AGD) působícího při Univerzitě Tomáše 

Bati ve Zlíně uspořádal CZECHDESIGN výstavu ohlížící se za tvorbou ateliéru v uplynulých letech a 

uplatněním jeho absolventů v designérské praxi. 

AGD je v současnosti jedním z jedenácti ateliérů Fakulty multimediálních komunikaci UTB ve Zlíně. 

Vznikl v roce 1996 a vloni tedy oslavil 20 let od svého založení. Vychoval již desítky absolventů, kteří 

mají téměř 100% uplatnění v praxi.  

 

Netradičně uspořádaná výstava ukazuje výuku v AGD na 

jednotlivých stupních grafické abecedy a zároveň zachycuje 

pedagogický přístup k této výuce. Mezi cíle výuky v oboru patří: 

talent, řemeslná dovednost, typografie, kaligrafie, kresba, 

kreativita, počítačová gramotnost, oborový přehled, všeobecné 

znalosti, ale také mezioborové přesahy, sledování soudobých 

trendů a mnoho dalšího. 
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12/ Výstava DESIGN & BUSINESS: YOUR DESIGN HERE na Designblok 2017  

 

Termín: 26. 10. 2017 – 30. 10. 2017 

Kurátoři: Jana Vinšová, Kamila Matoušková, Radim Tuček 

Počet návštěvníků Designbloku: 32 226  

Místo: Openstudio, Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7 

 

V rámci Designbloku 2017 GALERIE CZECHDESIGN připravila výstavu úspěšných realizací českého 

designu za poslední roky. Zároveň výstava fungovala jako kontaktní místo, kam si mohla veřejnost i 

zástupci českých firem přijít pro informace a radu s vývojem produktů či služeb v kooperaci 

s designéry. Návštěvníci se mohli seznámit s procesem spolupráce s designérem a s cestami, jak 

takovou spolupráci co nejefektivněji navázat. Firmy zde využívaly možnosti se setkat se zástupci 

Czechdesignu a probrat s nimi svůj projekt. Nejvíce společností bylo z Prahy, ale zástupce organizace 

oslovily také malé, výrobní či tradiční české firmy nábytku a skla. „Rozmanitost firem, které nás na 

letošním Designbloku navštívily, nám dává jasný signál, že o designu nerozhoduje, jestli jste velká, 

nebo malá firma, výše obratu ani zaměření. Věřím, že firmy začnou spolupráci s tuzemskými designéry 

v budoucnu vyhledávat více a současná situace se zlepší,“ uvedl Radim Tuček, jeden z kurátorů 

výstavy. Výstava nabídla případové studie firem a institucí, které mají úspěšnou spolupráci 

s designérem za sebou, jako například značka Kofila, Nestlé, nová vizuální identita Galerie hl. m. 

Prahy, Liberce nebo regionální výrobce Plastia. Návrh architektonického řešení a instalace výstavy 

navrhlo grafické studio Anymade.   
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13/ Komentované prohlídky Designbloku pro firmy  

 

Termín: 26. a 28. 2017 

Počet návštěvníků: 30 

Místo: Openstudio, Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7 

 

Pro návštěvníky Designbloku  a zástupce firem jsme uspořádali odborné komentované prohlídky, 

které zájemce provedly tím nejzajímavějším, co bylo na Designbloku k vidění. Představili jsme jim 

talentované designéry i úspěšné firmy, které s nimi spolupracují. Zájem i přes kratší trvání 

Designbloku projevilo 60 firem. Za doprovodný program CZECHDESIGN získal nominaci na Designblok 

Awards. 
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14/ Design & Business Talks konference 

 

Termín: 27. 10. 2017 

Počet návštěvníků: 30 

Místo: Openstudio, Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7 

 

CZECHDESIGN v rámci svého výstavního programu uspořádal také 1. ročník odborné konference 
Design & Business Talks, která se konala v rámci Designbloku. Na konferenci vystoupili zástupci z řad 
úspěšných firem a designérů. Hlavním tématem příspěvků bylo, jak design do firem implementovat a 
jak designéry oslovit. Na konferenci vystoupili: David Karásek z mmcité, jehož městské mobiliáře 
můžete spatřit v různých státech Evropy i USA, Jiří Macek, kreativní ředitel Designbloku, Jan Petrášek, 
technický ředitel ve společnosti Halla, ve které zhmotňuje nápady a myšlenky designérů do technické 
proveditelnosti, Zuzana Sedmerová z České agentury na podporu obchodu Czechtrade, Jan Juza, 
ředitel marketingu společnosti TON, Jiří Pelcl, jeden z nejvýznamnějších českých designérů a pedagog 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Jana Vinšová, ředitelka Czechdesignu a Lenka Novotná, 
jednatelka úspěšné české firmy Plastia vyrábějící plastové výrobky pro domov a zahradu. 
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15/ REPRÍZA VÝSTAVY DESIGNÉŘI DĚTEM (VÝSTAVA PŘIPRAVOVANÁ V ROCE 2016) 
Výstava Designéři dětem byla v roce 2017 pro velký návštěvnický úspěch zrealizovaná na dvou 

místech v regionech ČR: 

• Zámek Kamenice nad Lipou, výstavní prostor Uměleckoprůmyslového musea v Praze, 22. 5. – 

31. 8. 2017 (prodloužena do 30. 9. 2017). 

• SupermarketWC, galerie vedená neziskovou organizací podporující design v Karlovarském 

kraji, 30. 10. –1. 12. 2017.  
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PŘÍLOHY 
 

 

1/ ROZVAHA CZECHDESIGN.CZ ZA ROK 2017 
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2/ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT CZECHDESIGN.CZ ZA ROK 2017 
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3/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE CZECHDESIGN.CZ ZA ROK 2018 

 

 

Příloha k účetní závěrce 
 

 

obecné údaje 

 

 

název:     CZECHDESIGN.CZ, z.s. 

sídlo :     Vojtěšská 244/3, 110 00, Praha1 – Nové Město 

IČ:     26633191 

právní forma :   spolek 

předmět činnosti :  v oblasti designu 

rozvahový den :   31. 12. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 

Informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

a) Spisová  značka: L 13811 vedená u Městského soudu v Praze. 

  Statutární orgán – předseda Jana VINŠOVÁ 

b) Posláním CZECHDESIGNU  je šíření povědomí a podpora designu a designerů. 

      Vzdělávat odbornou i laickou veřejnost. 

      Pořádání seminářů, workshopů, výzkumů, programů na toto téma. 

      Vedlejší činnost je vykonávána prodejem výrobků z oblasti designu, pronájmy a    

      reklamou. 
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c) Účetním obdobím je kalendářní rok.   

 Účetní záznamy jsou zpracovávány na účetním softwaru PREMIER.  

  Záznamy  a  účetní  dokumentace  archivována  ve spolku; účetnictví zpracovává   

            společnost PRODIMO s.r.o. IČ:27252205. 

  DNM s pořizovací cenou do 60.000 CZK a DHM s pořizovací cenou                          

 do 40.000 CZK je účtováno jako o zásobách a v okamžiku vydání do spotřeby je                

 o něm účtováno do nákladů. 

  Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek. 

  Ostatní účetní metody použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.  

 Opravné položky účetní jednotka v roce 2017 netvořila.  

 Významná událost mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nenastala. 

d) Významné události nenastaly. 

e) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek se oceňujeme cenou pořizovací (cena                    

 pořízení + náklady spojené s pořízením). Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou a 

 výrobky výší vlastních nákladů. Pro přepočet cizí měny na českou se používá kurz 

 devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k okamžiku ocenění.  

  Rezervy účetní jednotka nevytvářela.  

f) Účetní jednotka nevlastní podíly v žádných jiných účetních jednotkách. 

g) Účetní jednotka nevlastní žádné akcie. 

h) Účetní jednotka nevlastní žádné akcie. 

i) Účetní jednotka nevlastní žádné cenné papíry ani dluhopisy. 

j) Účetní jednotka nemá závazky se splatností delší, než 5 let. 

k) Závazky do splatnosti:   pojistné na soc. zabezpečení                           0 CZK 

      veřejné zdravotní pojištění               0 CZK  

                zálohová daň                                             0 CZK 

                                                           srážková daň                                                   0 CZK 

                                                           kooperativa                                             100,00 CZK 

  Splatné závazky: 24.369,19 CZK 
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l) Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 z hlavní činnosti  činí:                167.371,51 CZK 

  Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 z hospodářské činn. činí:     -128.555,91 CZK  

m) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:   0 

  Mzdové náklady:                                                       0 CZK 

  Dohody o provedení práce:                                       396.050,00CZK

 Náklady na sociální a zdravotní pojištění:                                                    0 CZK 

  Ostatní sociální náklady:                                             400,00 CZK 

n) Odměny a funkční požitky nebyly vypláceny. 

o) Nerelevantní. 

p) Nevyskytuje se. 

q) Nerelevantní 

r) Není. 

s) Nerelevantní. 

t) Přijaté členské příspěvky:                                                                                0 CZK  

 Přijaté ostatní příspěvky:                                                                           0 CZK 

 Tržby z prodeje služeb:                                                          2.590.939,00 CZK 

            Reklama:                                                                                   136.000,00 CZK 

            Prodej zboží:                                                                             800.789,32 CZK 

            Dotace:                                                                                   1.079.214,00 CZK 

  Úroky:                         0 CZK 

u) Žádný přijatý ani poskytnutý dar není významnou položkou výkazu ZZ. 

v) Veřejné sbírky nebyly pořádány. 

w)        Ztráta z roku 2016 ve výši 59.861,39 byla převeden na vlastní jmění.  

  

V Praze dne 5. dubna 2018 

 

       Jana Vinšová, předseda 

      


