
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  
A O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ  
ZA ROK 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Realizovaný výstavní program a doprovodné aktivity 
 
Rok 2019 v GALERII CZECHDESIGN přinesl celkem 7 akcí (výstav a doprovodných programů) – 
4 výstavy zaměřené na design a 3 doprovodné akce. 
 
Všechny výše zmíněné výstavy a doprovodné akce navštívilo celkem 4 560 návštěvníků. 
 
 
PODROBNÝ PROGRAM: 
 
1/ Caroline Reid: Jak přinést udržitelnost do každodenního businessu 
Termín: 8. 4. 2019 od 18:00 
Počet návštěvníků: 30 
Místo: IKEA Point, Václavské nám., Praha 1 
 
Caroline Reid z IKEA návštěvníkům přiblížila, co v praxi znamená pracovat s tématem 
udržitelnosti v tak velké firmě. Jdou udržitelnost a IKEA vůbec dohromady? Jakým způsobem 
v IKEA pracují, aby dostáli svým slibům? Jak vznikají nové produkty, které jsou už od výroby 
šetrné k přírodě? Carolininy zkušenosti sahají od designu po rozvoj trvalé udržitelnosti. Se 
svým týmem vytváří pozice, přístupy a pracovní metody související s globální strategií 
udržitelnosti IKEA, nazvané People Planet Positive. V praxi to znamená, jak propsat právě 
udržitelné cíle do každodenního fungování firmy a byznysu. Jedním z jejích cílů je vyřadit 
plasty na jedno použití a využít v produktech IKEA ty, které by jinak skončily v oceánech, což 
je aktuální téma rezonující napříč společností. Během přednášky Caroline ukázala, co 
udržitelnost znamená v IKEA při návrhu produktů, výběru materiálů i výrobě. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
2/ SNOUBENÍ 
Termín: 3. 5. 2018 – 29. 6. 2018 
Kurátor: Michaela Holubec Birtusová, Jana Vinšová, Veronika Rukriegelová 
Počet návštěvníků: 1350 
Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 
 
Výstava, která představila 25 českých designérů, kteří ve svých dílnách navrhují a realizují 
originální snubní prsteny a další svatební šperky. Některé vzešly z produkce designérů, 
některé byly vytvořeny v rámci školních prací. Témata, který se s tímto oborem pojí jsou 
otázky: Jak ve snubním prstenu zachytit esenci jedinečné lásky? Jakým prstenem originálně 
požádat o ruku? Výstava představila jedinečnou tvorbu českých designérů v oblasti 
svatebního šperku a darů a pomohla zpřístupnění této tvorby veřejnosti tím, že část výstavy 
byla prodejní. Návštěvníci tak mohli načerpat inspiraci a zároveň si vybrat svůj svatební šperk 
a spojit se přímo s designérem pro oslovení tvorby snubního prstene na míru. 
 
Na výstavě byly představeny následující designéři a studia: 27jewelry, Nastassia Aleinikava 
Belda  Dana Bezděková Lucie Houdková ISIS JA-RA Hanuš Lamr Eliška Lhotská MAMORI 
Věra Nováková Karla Olšáková Hana Polívková Janja Prokić Eva Růžičková Secret Forest 
Adéla Schicker Klára Šípková Markéta Šumová UHRECKI Veronika Uhrecká Jan Vlasák 
Veronika Watzková ZORYA a další. 
 
 

 



 

 
 
 



 

 
3/ Nejkrásnější české knihy roku 2019 - výstava 
Termín: 8. 7. – 8. 8. 2019 
Kurátor: odborná porota soutěže 
Počet návštěvníků: 550 
Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 
 
Nejkrásnější české knihy roku 2018 jsou prestižní soutěží na poli knižní tvorby. Od 8. 7. do 
8. 8. byly v GALERII CZECHDESIGN vystaveny tituly, které se probojovaly až do finále. 
Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2018 pořádá Ministerstvo kultury České republiky 
a Památník národního písemnictví. Do 54. ročníku bylo přihlášeno celkem 264 
publikací, z nichž mezinárodní odborná porota vybrala ty nejlepší z pohledu ilustračního, 
grafického a polygrafického zpracování. 

V galerii si návštěvníci během jednoho měsíce mohli prohlédnout 31 oceněných titulů. 
Šlo například o následující díla: Co je designér: věci, místa, sdělení od Vysoké školy 
uměleckoprůmyslové v Praze, Ilustrovanou ústavu České republiky z dílny Take Take Take, 82 
Bøok & Design Shõp nebo Bydlíme! a další knihy pro děti od nakladatelství Baobab. 
Nechyběly ani  katalogy k výstavám od BigBoss, spolku Trafačka nebo Národní galerie Praha. 
Autorskou tvorbu reprezentuje mimo jiné dílo V znamení pentódy, která představuje 
fragmenty rozřezaného velkoplošného linorytu, na kterém po dobu tří let spolupracovali Jan 
Čumlivski, Palo Čejka a Tomáš Klepoch. Uvidíte u nás i Slabikář od Soňi Juríkové, který se 
umístil ve studentské kategorii. 
 
 
 

 

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/soucasne-ucebnice-jsou-zastarale-nakreslila-proto-kreativni-slabikar-pro-vsechny-neobycejne-deti


 

4/ Výstava Young Package 2019: OPEN AND PLAY 
Termín: 2. 9. 2018 – 4. 10. 2019 
Kurátor: Michaela Holubec Birtusová, porota soutěže Model Young Package v čele s Janem 
Činčerou 
Počet návštěvníků: 450 
Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 
 
Jak nejlépe zabalit produkt, aby ve vás probudil zvědavost a samotné otevírání vás bavilo? 
Letošní ročník soutěže vyzval designéry k zamyšlení se nad propojením obalu, funkce, ekologie 
a zážitku z rozbalování. Soutěžící přicházeli s hravými koncepty. Každý našel jinou cestu, jak 
překvapit porotu při otevírání obalu. Přicházely návrhy založené na ilustracích, na tvarování 
papíru nebo na dobře vymyšleném mechanismu. Někteří kladli víc důrazu na ekologii, jiní zase 
mysleli na důkladnou ochranu produktu.  
Vítězem soutěže se stal Maciej Jander z Polska se svým důmyslným, elegantním a hravým 
obalem na kosmetiku. Uspěl v mezinárodní konkurenci soutěže obalového designu Model 
Young Package, tentokrát s tématem Zážitek z rozbalování, do které se přihlásili designéři z 
66 zemí z celého světa.  
Ty  nejlepší práce byly představeny na výstavě v GALERII CZECHDESIGN v působivé instalaci 
designéra Matúše Opálky. O výběru rozhodla odborná porota v následujícím složení: Jan 
Činčera, předseda poroty, přední obalový designér a zakladatel Studia Činčera; Kateřina 
Švarcová, Head of Marketing ve společnosti Model Obaly; Vítek Škop, český grafický 
designér; Václav Mlynář, produktový designér, člen studia deFORM a MONUMENT Office, 
creative director BOMMA;     Vojtěch Vosecký, spoluzakladatel Institutu cirkulární 
ekonomiky. 
Mezinárodní soutěž obalového designu pro designéry i studenty je největší soutěžní svého 
typu na světě a dává účastníkům jedinečnou možnost porovnat své návrhy v mezinárodní 
konkurenci. V roce 2019 proběhl už 24. roční.  
 

 
 
 

 
 



 

5/ Slavnostní vyhlášení výsledků Model Young Package 2019 
Termín: 23. 9. 2018 
Počet návštěvníků: 300 
Místo: CAMP, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 
 
Mezinárodní soutěž obalového designu Model Young Package ocenila a představila ty 
nejlepší návrhy z celého světa. Letošní téma Unboxing Experience přilákalo designéry z 66 
zemí a celkem bylo do soutěže zaregistrováno neuvěřitelných 666 návrhů.  

Během programu připraveného pro tuto speciální příležitost slavnostně převzali ceny 
designéři z tuzemska i zahraničí, kteří uspěli v této soutěži.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6/ Jak vzniká kuchyně, kterou oceníte ve stáří. Praktický workshop pro architekty a 
designéry 
Datum: 21. 11. 2019, 17:00 - 20:00 
Pořadatel: CZECHDESIGN, Blum 
Počet návštěvníků: 30  
Místo: Blum, Drahobejlova 15, 180 00 Praha 
 
CZECHDESIGN uspořádal, již podruhé, ve spolupráci s firmou Blum praktický workshop, jehož 
náplní bylo zasvětit interiérové, produktové designéry a architekty do složitého procesu 
navrhování kuchyně. Na vzniku kuchyně se však nepodílejí jenom tito odborníci ale také 
uživatelé a výrobci, i ti byli přizváni a zapojili se do diskuze. Na jedné straně bylo tedy možné 
spatřit mladou rodinu se dvěma malými dětmi, který aktuálně řešil novou kuchyň, jejich 
požadavky a představy, na straně druhé odborně vedenou konzultaci, která odkrývala nové 
faktory, které by měly být brány v potaz a pomáhala budoucím uživatelům kuchyně získat 
jasnou představu o její podobě. Na konec proběhla diskuze všech těchto účastníků, kteří se 
snažili najít jedno ideální řešení. 
Během celé akce byl k zapůjčení skafandr Age Explorer, který dokázal simulovat všelijaká 
omezení, která mohou s přibývajícím věkem nastat. Cílem bylo ukázat, že i na tuto skutečnost 
je nutné brát ohled, když má kuchyň vydržet až do stáří.  
 

 
 



 

7/ Design a Vánoce. Výstava vánočních ozdob a produktů  
Termín: 1. 12. – 23. 12. 2019 
Kurátor: Veronika Rukriegelová, Anna Pokorná, Jana Vinšová 
Počet návštěvníků: 1 850 
Místo: CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, 110 00 Praha 
 
Jako již tradičně, prosinec přivedl do galerie CZECHDESIGN vánoční atmosféru, kterou podtrhla 
výstava vánočních ozdob a produktů od českých designérů. České sklo má ve světě jen ty 
nejlepší ohlasy a kdy jindy spojit krásnou českou tradici s designem, než právě na Vánoce?  
Výstava mohla inspirovat návštěvníky jak tradičními kousky, tak i moderním pojetím klasiky. 
Mezi takové patřil například Martin Žampach, který se chopil příležitosti a využil kouzlo 3D 
tisku, čímž dal vzniknout velmi netradičním vánočním dekoracím, další bylo Studio Muck, které 
kromě kolekce ozdob vytvořilo i originální dřevěný betlém, který byl vyroben z různých druhů 
dřeva a Ježíška symbolizoval mosazný váleček. K těm, kteří se snažili držet linku tradičních 
postupů patří bezesporu firma Rautis, která ve své tvorbě využívá původní formy a postupy, 
na základě kterých vytvořila perličkové ozdoby z foukaných skleněných perel.  
 
Nechyběla také oblíbená Minka, věhlasné studio Zorya, JAA∞TY, Supergems. Kromě čerpání 
inspirace mohli návštěvníci některé z produktů i zakoupit.  
 
 

 

 
 
 
 



 

PŘÍLOHY 
 
1/ ROZVAHA CZECHDESIGN.CZ ZA ROK 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2/ ÚČET ZISKU A ZTRÁTY CZECHDESIGN.CZ ZA ROK 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3/ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE CZECHDESIGN.CZ ZA ROK 2019 
 
 
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. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

  

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. 

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 2019 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 vlastní podíl v CZECHDESIGN CENTER s.r.o. 

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                                        4.906,00 CZK 

kooperativa                                              200,00 CZK 

Splatné závazky:                          196.679,89 CZK 

l)   Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 z hlavní činnosti  činí:   -2.210.110,00 CZK        

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 z hospodářské činn. činí:   1.238.648,00 CZK 

m)  Průměrný přepočtený počet zaměstnanců:               0 

Mzdové náklady:                    13.000,00 CZK 

Dohody o provedení práce:                                          377.500,00 CZK  



 

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:                                 6.500,00 CZK 

         Tržby z prodeje služeb hl. činnost:                    1.981.225,84 CZK 

         Tržby z prodeje služeb vedlejší činnosti:        189.900,00 CZK 

         Reklama:                                                          1.283.473,55 CZK 

         Prodej zboží:                                                                          0 CZK 

         Dotace:                                                                  890.000,00 CZK 

        Úroky:                                                                                0 CZK 

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

      v)  Veřejné sbírky nebyly pořádány. 

w)  Zisk z roku 2018 ve výši 648.645,50 byl převeden na účet vlastní jmění. 

 

V Praze dne 14. července 2020                                           Jana Vinšová, předseda                                                                   

   


