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Nadace Proměny Karla Komárka
2018
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Pomáháme zlepšovat prostředí ve městech.  

S lidmi a pro lidi. 
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o nadaci l 
kdo jsme a co chceme 

Nadace Proměny Karla Komárka je česká 

soukromá nezisková organizace, která se zasazuje 

o rozvoj měst v České republice a širší povědomí  

o významu architektury, krajinné tvorby  

a kvalitního prostředí pro život. 

Chceme přispět k tomu, aby se v České republice 

stal kvalitně řešený veřejný prostor přirozenou 

součástí života ve městě, aby se do jeho proměn 

běžně zapojovala široká veřejnost a aby městské 

prostředí nabízelo více vhodných příležitostí pro 

zdravý a všestranný rozvoj dětí. 

jak pomáháme 

V rámci tří grantových programů poskytujeme 

finanční a odbornou podporu projektům, jejichž 

cílem je proměna konkrétních míst či osvěta 

veřejnosti. Iniciujeme zapojování dospělých i dětí 

do rozvoje městského prostředí. Vedle toho se 

věnujeme vzdělávání dětí i dospělých.  

l program Parky  

Už od roku 2006 pomáháme městům rozvíjet 

parkově upravená veřejná prostranství.  

V programu Parky podporujeme projekty, při nichž 

úzce spolupracuje samospráva, obyvatelé města  

a odborná veřejnost, a to při plánování, tvorbě  

i užívání veřejného prostoru. V rámci projektů 

organizujeme architektonické soutěže, 

zapojujeme děti i dospělé a podporujeme další 

rozvoj a oživování míst také po dokončení jejich 

proměny. Naši metodiku, příklady dobré praxe  

a další inspiraci zaměřené na rozvoj prostředí 

měst sdílíme na tematickém portálu 

www.promenypromesta.cz.  

l program Zahrada hrou  

Prostřednictvím programu Zahrada hrou 

pomáháme od roku 2010 proměňovat školní 

zahrady v inspirativní prostředí, které přispívá  

ke zdravému a všestrannému rozvoji dětí.  

Do proměn i dalšího života zahrad zapojujeme 

učitele, děti a jejich rodiče i místní komunitu; 

spolupracujeme se zkušenými architekty  

a výtvarníky. Ukazujeme, proč je pro děti důležité 

mít každodenní kontakt s přírodou, volně si hrát  

i podílet se na proměnách míst, kde žijí,  

a vysvětlujeme, jaký potenciál v tomto směru 

nabízejí školní zahrady nebo dětská hřiště. 

Související inspiraci dobrými příklady a praktické 

rady sdílíme na tematickém portálu 

www.promenyproskoly.cz.   

l program Proměň své město  

Program otevřený v roce 2016 se zaměřuje na 

podporu iniciativ, které přispívají ke zlepšení 

prostředí ve městech a rozvíjejí veřejný prostor  

i související společenskou debatu. Pomáháme 
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aktivním lidem a organizacím, jejichž projekty 

inovativním způsobem zapojují místní komunity, 

rozvíjejí spolupráci s odborníky i veřejnou správou 

a také vzdělávají širší veřejnost. Rádi bychom 

přinášeli nové pohledy na veřejný prostor, 

způsoby jeho využití i možnosti rozvoje. Chceme 

také upozornit na důležitou roli menších projektů 

iniciovaných „zdola“, které mohou vést k větším  

a trvalejším změnám veřejného prostoru.  

l vzdělávání a osvěta 

Vedle pomoci konkrétním projektům se věnujeme 

všeobecné osvětě veřejnosti a ve spolupráci 

s odborníky sdílíme naše zkušenosti prověřené 

mnohaletou praxí.  

Provozujeme tematický web www.portalpromen.cz, 

jehož cílem je inspirovat veřejnost a ukazovat, jak 

rozvíjet městské prostředí. Portál má dvě sekce: 

jedna je zaměřená na rozvoj školních zahrad  

a dětských hřišť, druhá na rozvoj veřejných 

prostranství, zejména městských parků. Součástí 

obou sekcí je naše metodika pro realizaci projektů, 

dále příklady dobré praxe, náměty na aktivity s dětmi 

i akce pro veřejnost, názory odborníků nebo přehled 

doporučené literatury. 

Pořádáme konference, semináře, exkurze  

a přednášky, vydáváme vzdělávací materiály.  

Část vzdělávacího programu zaměřujeme na děti  

a mládež. Prostřednictvím interaktivních tvůrčích 

dílen seznamujeme nejmladší obyvatele měst 

s architekturou a s principy tvorby  

a fungování sdíleného městského prostoru. 

Dlouhodobě také usilujeme o zařazení těchto 

témat do českého vzdělávacího systému.  

Snažíme se podporovat praktické vzdělávání 

začínajících tvůrců, do projektů proto příležitostně 

zapojujeme studenty architektury a uměleckých 

škol. Mají možnost pracovat na reálném zadání  

a doplnit si tak vědomosti získané při studiu  

o zkušenosti z praxe. 

naše principy 

l proměny míst i myšlení 

Součástí rozvoje městského prostředí je i změna 

způsobu, jakým lidé o svém okolí přemýšlejí. 

Zaměřujeme se proto intenzívně na všeobecnou 

osvětu a vzdělávání od nejranějšího věku. 

l s lidmi a pro lidi 

Podporujeme projekty, které reagují na skutečné 

potřeby veřejnosti a kde mají lidé možnost se do 

proměny zapojovat od samého začátku. 

Pomáháme tak zároveň rozvíjet vztah lidí  

k místu, kde žijí. 

l proměny bez šablon 

Uznáváme jedinečnost každého místa i každé 

komunity. Pomáháme původním projektům, které 

respektují potřeby místních lidí i genia loci a které 

zároveň rozvíjejí potenciál městského prostředí. 

l proměna krok za krokem 

Zakládáme si na komplexním pojetí naší podpory, 

která kromě grantu zahrnuje také odborné 

konzultace, vzdělávání, pomoc se zapojováním 

veřejnosti a komunikační podporu během 

každého projektu. 
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Grantová výzva Parky 2016 

Na podzim roku 2016 jsme vyhlásili grantovou výzvu v programu Parky. Z celkových 28 projektů, které 

požádaly o podporu, jsme na základě tříkolového hodnocení během roku 2017 vybrali dva finalisty: Zámecký 

park v Ostravě-Porubě a Park Střed v Mostě. Obě města mají možnost získat pro své projekty finanční 

příspěvek do výše 25 milionů korun a odbornou konzultační pomoc ve všech etapách obnovy veřejného 

prostoru. Rozhodnutí o poskytnutí této podpory však správní rada v listopadu 2017 odložila o rok.  

 

Jak ukázala detailní analýza, oba záměry potřebují ještě nějaký čas, než bude možné přikročit k úvodní 

přípravě zadání pro architekty spojené s participativním plánováním. Zástupcům obou samospráv jsme proto 

doporučili, na co se mají v dalších měsících nejvíce zaměřit, a nabídli jim podporu už v této před-realizační 

fázi. Naše pomoc zahrnuje grant do výše 500 tisíc korun a konzultace potřebných kroků. Jejich naplnění je 

předpokladem pro poskytnutí plné výše nadační podpory. Vyhodnocení před-realizační fáze  

a navazující rozhodnutí správní rady se uskuteční na podzim 2018.  

 

V případě, že obě města získají pro svůj projekt plnou nadační podporu a budou pokračovat v jeho realizaci, 

nevyhlásíme Grantovou výzvu Parky 2018.

 

  „Záměry Mostu i Poruby jsou z našeho pohledu 

velmi vyrovnané.  

V obou spatřujeme silný potenciál – jak  

v místech samotných, tak i v souvisejících 

společenských tématech.“  

                                                                                                                                               

Jitka Přerovská, ředitelka nadace 
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Šance pro dva parky

Zámecký park v Ostravě-Porubě 

Jediný park v městském obvodu se vlivem 

výstavby ve druhé polovině minulého století 

dostal ze středu někdejší zemědělské obce  

na okraj zastavěného území. V současnosti je 

zanedbaný a znehodnocený nejrůznějšími 

bariérami. Cílem proměny je vytvořit celistvý 

funkční parkový prostor, který propojí starou část 

města s novou a stane se živým místem, důstojně 

reflektujícím návaznosti na městskou památkovou 

zónu.  

V roce 2018, v rámci před-realizační fáze, by se 

město mělo zaměřit především na podchycení 

problémů způsobených fyzickými zátěžemi 

prostoru a zároveň podpořit zapojení místních.  

Park Střed v Mostě 

Centrální park býval ve své době 

nejnavštěvovanějším místem v Mostě. Vznikl 

v rámci budování nového města poté, co většina 

původního Mostu musela ustoupit uhelné těžbě. 

Dnes je však park i přes bohatou vzrostlou zeleň 

vylidněný a potýká se i s řadou dalších problémů. 

Cílem projektu, který usiluje o nadační podporu, je 

navázat na dřívější atmosféru parku a podpořit  

v něm přirozený komunitní život.  

Hlavním úkolem města během před-realizační fáze 

bude vytvořit širší síť lokálních partnerů, kteří se 

budou na projektu aktivně podílet, a společnými 

aktivitami vzbudit co největší zájem obyvatel  

o park ve středu města.  

Podpoříme 

částkou až  

25 milionů 

korun 
(každý z projektů) 
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Známe novou podobu Jiráskova náměstí v Plzni

Cílem tohoto projektu je znovuoživit Jiráskovo 

náměstí coby přirozené centrum plzeňských čtvrtí 

Petrohrad a Slovany, obnovit jeho architektonickou 

kvalitu a částečně zpřístupnit veřejnosti klášterní 

zahradu, která je součástí náměstí. Do proměny, 

která započala v roce 2015, jsou od začátku vtaženi 

také místní obyvatelé. Po veřejné architektonické 

soutěži Cena Nadace Proměny 2016, z níž nevzešel 

vítězný návrh, se v roce 2017 uskutečnila 

architektonická soutěž užší, jíž se zúčastnilo pět 

vyzvaných týmů. Soutěžní porota vybrala jako 

nejzdařilejší návrh od studia re:architekti, s nímž se 

místní mohli během druhé poloviny roku seznámit 

díky výstavě a dvěma veřejným projednáním. 

Součástí setkání byla i diskuze s autory vítězné 

studie. Proměna náměstí byla během roku 2017 

hlavním tématem také několika dalších akcí pro 

veřejnost. Výstava architektonických návrhů byla 

navíc součástí programu Landscape festivalu 2017. 

  

 

 

„Přál bych si, aby tady byla zachovaná zeleň, 

omezila se doprava a propojil se prostor 

klášterní zahrady a školy.“ 

 

obyvatel Jiráskova náměstí 

 

Podpoříme 

částkou až  

25 milionů 

korun 
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Lidé v Litomyšli mají nové nábřeží

Cílem obnovy nábřeží na Vodních valech a parku  

u Smetanova domu bylo větší zpřístupnění řeky  

a vytvoření příjemného prostoru pro trávení 

volného času v jejím bezprostředním okolí. Tvůrci 

proměny – Rusina Frei architekti – propojili 

původně oddělené prostory ulice, nábřeží, řeky  

i parku do jednoho celku, jehož těžištěm se stala 

nábřežní promenáda s originálním hřištěm.  

Do projektu se mohla nejrůznějšími formami 

průběžně zapojovat také místní veřejnost.  

V roce 2017 bylo nábřeží s parkem u Smetanova 

domu po téměř pěti letech od započetí proměny 

zpřístupněno veřejnosti v nové podobě. 

Slavnostního otevření se účastnili zástupci města, 

nadace, architekti i další tvůrci, kteří se na obnově 

podíleli. Navazovat bude v roce 2018 tříleté 

monitorovací období.

 

 

 

 

Podpořili  

jsme částkou  

23,3 milionů 

korun 

„Zpětnou vazbu od veřejnosti jsme měli  

od začátku – v průběhu veřejného projednání 

studie, ale i v průběhu stavby se naskytly situace, 

které se řešily společně s místními lidmi. Zatím 

převažují pozitivní ohlasy.“ 

 

Martin Rusina, architekt 
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Monitoring dokončených projektů 

Rok 2017 byl druhým rokem tříletého 

monitorovacího období v Jiráskových sadech 

v Litoměřicích. V rámci tohoto období nadace 

přispívá na údržbu a péči o nově upravený prostor.   

Věnovali jsme se rovněž kontrole parků obnovených 

v rámci starších projektů v Sušici, Broumově  

a Kamenickém Šenově a konzultovali potřebné 

úpravy i další rozvoj.   
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Park Alejka v Broumově Jiráskovy sady v Litoměřicích 

Janurův park v Kamenickém Šenově Ostrov Santos v Sušici 
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Grantová výzva Zahrada hrou 2017 

V druhé půli roku jsme vyhlásili novou grantovou výzvu pro mateřské školy z Karlovarského, Ústeckého, 

Libereckého, Středočeského kraje a z Prahy. Uzávěrka podání žádostí o nadační podporu je až v roce 2018, 

během téhož roku nadace vybere v tříkolovém hodnocení až pět nejzdařilejších žádostí. Každá ze školek 

může na proměnu své zahrady získat až 800 tisíc korun. 

Grantová výzva Zahrada hrou 2015  

Rok 2017 patřil především proměnám zahrad pěti mateřských škol – dvou pražských, jedné jihočeské a dvou 

západočeských – které jsme vybrali z grantové výzvy vyhlášené v listopadu roku 2015. Na uskutečnění 

samotné proměny, jejíž přípravě se školy věnovaly v předchozím roce, získaly 650 tisíc korun. Kromě grantu, 

jehož celková výše činí 800 tisíc korun, školám průběžně poskytujeme také odbornou konzultační podporu. 

Starší projekty 

Nadále zůstáváme v kontaktu s mateřskými školami, které proměnu svých zahrad realizovaly v předchozích 

letech; v roce 2017 jich bylo sedm. Tyto zahrady průběžně monitorujeme a dle potřeb nabízíme odbornou 

pomoc při jejich dalším rozvoji.  
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Děti v Soběslavi budou mít zahradu sedmi barev 

Mateřská školka Duha v Soběslavi se rozhodla svou 

stávající zahradu více zaměřit na kontakt dětí 

s přírodou, dále na rozšíření jejich polytechnických 

dovedností a na experimentování. Tyto a další 

činnosti má umožnit nové pojetí zahrady, které 

vytvořili architektka Lucie Pavlíčková a designér 

Lukáš Urbanec. Na proměně se podílejí kromě 

učitelů také děti a jejich rodiče. Nová zahrada má 

sloužit širšímu spektru návštěvníků; budou ji moci 

využívat i rodiče s dětmi či partnerské školy z okolí. 

Dokončení stavby a otevření zahrady se plánuje na 

rok 2018.  

 

 

 

Podpořili  

jsme částkou  

800 000 korun 
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MŠ Nad Kazankou vymění kurt za zahradu 

Z prostoru, který kdysi fungoval jako tenisový 

kurt, chce MŠ Nad Kazankou v Praze-Troji  

ve spolupráci s architektkami Ivanou Svatošovou, 

Klárou Světlíkovou a krajinářem Janem Kocourkem 

vybudovat místo pro dětskou hru, učení  

i odpočinek. Kromě seznámení rodičů s novou 

podobou zahrady, začaly v roce 2017 i první 

stavební práce. Ruku k dílu přiložili také 

pedagogové, rodiče a jejich ratolesti. Podle plánů 

má být nová zahrada otevřena v roce 2018.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Podpořili  

jsme částkou  

800 000 korun 
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Setkání všech generací v horažďovické zahradě 
Křesťanská MŠ v západočeských Horažďovicích 

plánuje proměnit zahradu v tajuplný ostrov objevů 

a krás. Prostor by měl projít terénní modelací  

a nabídnout prvky pro přirozenou hru, která 

podpoří všestranný rozvoj dětí. Podobu zahrady 

navrhl architekt Vladimír Ledvina spolu  

 

s akademickým malířem a designérem Ludvíkem 

Kovářem. Zahrada bude současně sloužit dětem  

z okolních základních škol a seniorům, kteří  

s mateřskou školou spolupracují a zapojují se  

do výuky. Dokončení zahrady a její otevření  

se plánuje na rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořili  

jsme částkou  

800 000 korun 
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Zahrada v Klenčí naváže na tradice

Hlavní myšlenkou proměny zahrady školky  

v Klenčí pod Čerchovem je cesta ve smyslu 

putování chodskou krajinou, kdy jednotlivá 

stanoviště v zahradě reprezentují charakteristická 

místa, typická pro zdejší venkovská sídla. 

Autorem návrhu je architekt Petr Sladký. 

S podobou nové zahrady se v roce 2017 seznámili 

při veřejném projednání jak rodiče, tak i zástupci 

radnice. Do plánování zahrady se zapojili také 

studenti Gymnázia J. Š. Baara, kteří si vyzkoušeli 

navrhování herních prvků. Otevření proměněné 

zahrady se plánuje na rok 2018.

 

Podpořili  

jsme částkou  

800 000 korun 
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Ostrov české krajiny na zahradě MŠ Čakovice  

Mateřská škola leží na severovýchodním okraji 

Prahy – v prostředí, které si zachovalo prvky 

venkovské krajiny, ale v současnosti je také 

místem výstavby velkých developerských projektů 

a obchodních center. Současný stav zahrady 

dětem neposkytuje dostatečné podněty pro jejich 

tvořivou hru, objevování a experimentování. 

Projekt nové zahrady staví na čtyřech tématech – 

spontánní hra dětí a dospělých, environmentální 

výchova a vzdělávání, zahrada jako ostrov české 

krajiny a mezigenerační setkávání. Hotový má být 

v roce 2018. 

 

 

 

Podpořili  

jsme částkou  

800 000 korun 
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Grantová výzva Proměň své město 2016 

Ve vůbec první grantové výzvě programu Proměň své město, kterou jsme vyhlásili na podzim 2016, jsme dali 

příležitost nestátním neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím a občanským iniciativám 

působícím ve městech a obcích Středočeského kraje a na území Prahy.  

Na začátku roku 2017 jsme z celkových 41 přihlášených projektů vybrali devět, jejichž iniciátorům jsme 

následně poskytli finanční a odbornou podporu. Žadatelé mohli získat nadační příspěvek do výše  

100 tisíc korun. Konkrétně uspěly tři středočeské a šest pražských iniciativ. Většina příjemců nadační 

podpory své záměry a plánované aktivity uskutečnila během roku 2017. Hlavním cílem všech projektů bylo 

upozornit na nevyužitý potenciál sdíleného městského prostoru, nastartovat proces přeměny či uskutečnit 

konkrétní zásah do podoby nějakého místa.  

Vyhodnocení pilotního ročníku programu Proměň své město se plánuje na rok 2018.  
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Živé náměstí v Neratovicích 

Neratovické náměstí Republiky je českým 

unikátem: protíná jej vlaková trať a nevyužitý pruh 

zeleně. Místo by mohlo být ideálním městským 

parkem. Ve spolupráci s městem, místními 

studenty a obyvateli Neratovic to iniciátoři tohoto 

projektu – spolky Piána na ulici a Nezevli jen tak – 

„nanečisto“ vyzkoušeli.  

Na základě podnětů, které získali na veřejném 

participačním setkání, vznikly návrhy na drobné 

zásahy vedoucí k oživení řešeného prostoru. 

Účastníci workshopu – studenti architektury  

a neratovického gymnázia pak své nápady 

zrealizovali a na vlastní kůži zažili zpětnou vazbu 

místních. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

„Za nejpřínosnější považuji to, že se o projekt 

zajímali i obyvatelé Neratovic a že se vyjadřovali 

k tomu, co se ve městě děje a jak by si 

představovali další fungování náměstí.“ 

 

Lenka Mrzílková, starostka Neratovic 

 

Podpořili  

jsme částkou  

100 000 korun 
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Zpočátku jsme byli skeptický 

Cílem spolku Divadlo X10 bylo rozvinout 

otevřenou debatu o podobě Prahy 10  

a možnostech rozvoje jejích veřejných 

prostranství. V rámci projektu proběhla tři 

sousedská setkání a historicky první konference 

TEDx SolidarityPark.  

Mezi přednášejícími byli lidé z Prahy 10 a další 

osobnosti, jež svými aktivitami mohli inspirovat 

ostatní.  Projekt vytvořil příležitost pro navázání 

kontaktů mezi místními obyvateli a posílil lokální 

akční síť, která funguje i po jeho ukončení.

  

  

 

 

 

 

 „Přínosem byl zcela jistě prostor pro vzájemné 

seznámení a propojení místních občanů, a dále 

vytržení lidí z anonymity města a jejich aktivní 

účast na akcích.“   

                                                                                                                                                                                                                

autoři projektu v závěrečné zprávě 

 

 

Podpořili  

jsme částkou  

68 000 korun 
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Pohodlné zázemí pro komunitní zahradu

Vršovickou zahradu budují od roku 2014 členové 

pražského spolku Start Vršovice na dvou 

prázdných parcelách v uliční zástavbě. Cílem je 

vytvořit unikátní veřejný prostor se smysluplným, 

komunitním obsahem. Projekt je realizován 

převážně dobrovolnickou činností, s pomocí „site-

specific“ v oblasti architektury a participace 

sousedů při utváření programu. Nadací podpořený 

projekt vyřešil technické a hygienické zázemí 

Vršovické zahrady tak, aby vyhovovala zvyšující se 

návštěvnosti a mohla dále rozvíjet své aktivity. 

 

„Přetvářet veřejný prostor je hodně těžká 

disciplína, ale když máte vizi a vytrvalost, dá se to 

zvládnout.“ 

                                                                                                                        

doporučení spolku v závěrečné zprávě 

 

Podpořili  

jsme částkou  

91 280 korun 
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Vestibul s důvodem k zastavení  

Galerie Mimochodem sídlící v podchodu stanice 

metra na Palackého náměstí v Praze hledala  

ve spolupráci s galerií Norma Space a studenty 

architektury z ČVUT a UMPRUM možnosti lepšího 

fungování prostoru vestibulu. Výsledkem je sedm 

projektů, které zkoumají současný stav vestibulu, 

poukazují na jeho problematická místa a přinášejí 

zajímavé návrhy na nové využití: od rozšíření 

výstavních prostor galerie, přes otevření baru 

nebo jídelny, po odhalení skryté infrastruktury 

podzemí a prolomení průchodu na náplavku. 

Projekt završila výstava umístěná přímo v řešeném 

podchodu.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Za největší přínos považujeme navázání 

kontaktu se zástupci Dopravního podniku  

hl. m. Prahy, s nimiž chceme dále spolupracovat  

na proměně vestibulu.“ 

                                                                                                                                                                        

autoři projektu v závěrečné zprávě 

 

 

Podpořili  

jsme částkou  

27 000 korun 
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Zpátky na nábřeží

Otevřená ulice je spolek lidí z Kolína, kteří se 

snaží oživovat prostřednictvím nejrůznějších akcí 

známé i méně známé veřejné prostory ve městě. 

Jejich pozornost se zaměřuje také na břehy Labe.  

V létě 2017 spolek uspořádal za podpory nadace 

například fotografickou výstavu „Jak se žilo  

u Labe“, související workshopy, dobročinné 

bazary či koncerty. Tyto akce byly příležitostí  

pro setkání všech generací místních obyvatel. 

 

 

 

 

„Cílem našeho projektu bylo opět přitáhnout 

pozornost k řece, která byla po staletí 

přirozeným prostředím pro obyvatele.“ 

                                                                                                                                    

autoři projektu v závěrečné zprávě 

 

Podpořili  

jsme částkou  

15 000 korun 
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Pro lepší orientaci v podchodech

Spolek Architekti bez hranic si vytyčila za cíl 

přiblížit stavební dílo pražského Hlávkova mostu 

veřejnosti a podpořit užívání podchodů pod ním  

s pomocí orientačního systému. Stěny spletitých 

koridorů rozlišili barvami dle různých cílových 

destinací, což výrazně zjednodušuje orientaci  

v podchodech. Kromě toho chtějí Architekti bez 

hranic dosáhnout lepšího vnímání těchto prostor 

veřejností. Dlouhodobým záměrem je oživení 

podchodů a zvýšení bezpečnosti.

 

 
 

 

 

 

„Není nám lhostejný stav veřejného prostoru, 

který nás obklopuje. Jako architekti a designéři 

cítíme za jeho stav zodpovědnost. Doufáme, že 

projekt Orientačního systému podnítí i další 

podobné projekty v Čechách.“ 

 

Architekti bez hranic pro Archiweb.cz 

 

Podpořili  

jsme částkou  

9 540 korun 
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Žižkovské nárožíčko

Cílem pražské sousedské iniciativy Žižkovský 

spolek bylo upozornit na nevhodné řešení 

křižovatky ulic Kubelíkova a Ševčíkova z hlediska 

dopravní bezpečnosti i využití veřejného prostoru. 

Projekt vznikl s cílem ukázat potenciál nároží, 

začít veřejnou debatu o jeho podobě a využití  

a pomoci k jeho přeměně v klidovou zónu. 

Iniciátoři se chopili existujícího architektonického 

návrhu a zorganizovali jednodenní happening 

formou sousedského festivalu. Jedním z témat 

debaty byla ideální podoba nároží, řešila se také 

dopravní bezpečnost a význam posilování místní 

komunity i mezigenerační spolupráce.

 

 

 

 

 

„Nároží jsme na den proměnili v městský prostor, 

jaké jsou k vidění v Kodani, Berlíně a jiných 

metropolích, kde je v urbanismu a architektuře 

kladen hlavní důraz na člověka. Ulici ovládla 

komunita a radost. Ukázali jsme potenciál místa  

a uskutečnili první kroky k jeho fyzické proměně.“ 

 

autoři projektu v závěrečné zprávě 

 

Podpořili  

jsme částkou  

36 500 korun 
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Kladenské sídliště s historií 

Projekt Kladno 4 better living tvoří vzájemně 

provázané aktivity, jejichž společným cílem je 

oživení sídliště Kladno-Rozdělov. Místní spolek 

Halda během roku 2017 zorganizoval pro 

veřejnost procházku s výkladem o historii sídliště, 

sérii sportovních aktivit nebo jazzově laděný 

piknik.  

Do objevování rozdělovského sídliště se zapojila 

místní veřejnost, představitelé města i oslovení 

architekti. Dlouhodobým cílem všech aktivit není 

jen vrátit do sídliště život, ale také propojit lidi, 

kteří v něm žijí, a zajistit tak předávání „paměti“ 

sídliště dalším generacím. 

 

 

 

 

„To je poprvé, co tady v tom sídlišti chodím 

naboso." 

                                                                                                                                                

účastník herního odpoledne 

 

 

 

Podpořili  

jsme částkou  

96 000 korun 
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Děti probouzely Bubeneč

Prvním ročníkem festivalu Děti a město vyvrcholila 

dlouhodobá spolupráce spolku Město přátelské  

k dětem se žáky místních základních škol.  

Návštěvníci akce si mohli vyzkoušet práci 

architektů, hru se stavebními prvky a spoustu 

venkovních aktivit. Součástí festivalu byla  

i výstava dětských autorských návrhů na proměny 

nejbližšího okolí. Cílem spolku je dosáhnout 

plánování veřejného prostoru, které bude 

zohledňovat přání, zájmy a potřeby dětí žijících 

v Praze.

„Ukázali jsme, že ke hře nemusí sloužit jen 

dětská hřiště, že veřejný prostor měst může 

nabízet dětem příležitost k rozličným aktivitám  

a že děti už toto samy dávno vědí a mají chuť své 

potřeby veřejně vyjádřit.“ 

                                                                                                                                      

autoři projektu v závěrečné zprávě 

 

 

 

Podpořili  

jsme částkou  

82 800 korun 
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vzdělávání l 

 



 

konference Parky 2017 
Začátkem roku 2017 jsme pořádali konferenci věnovanou udržitelnému rozvoji městského prostředí. Akce 

byla určena především zástupcům měst a místních samospráv, ale také architektům, studentům, zástupcům 

neziskového sektoru i dalším zájemcům o kvalitní veřejný prostor. Program konference účastníkům nabídl 

přednášky několika odborníků na různá hlediska udržitelnosti a doplnil je o konkrétní příklady z praxe nadací 

podpořených projektů. Záznamy všech přednášek jsou zájemcům trvale dostupné online. 

exkurze Zahrada hrou 2017  

Pedagogové, rodiče, zástupci radnic, ale i další zájemci se s námi opět mohli podívat do dobře fungujících 

školních zahrad. Exkurze po školních zahradách, které jsme pomáhali proměňovat, jsme pořádali v roce 2017 

dvě, kapacity obou byly maximálně naplněné. Jednotlivými zahradami provázeli zástupci navštívených školek 

a také architekti.  

pro příjemce grantů 

V rámci odborné konzultační podpory, kterou nabízíme realizátorům projektů spolu s finančním příspěvkem, 

jsme během roku 2017 uspořádali semináře pro úspěšné žadatele z Grantové výzvy Proměň své město 2016 

a také pro školy zapojené do programu Zahrada hrou, vybrané na základě Grantové výzvy 2015. Všem 

realizátorům projektů se průběžně věnujeme také formou individuálních konzultací. 

pro děti a pedagogy 

l tvořivé dílny Není město jako město, Poznej svou zahradu, Navrhujeme zahradu 

Pokračujeme ve vzdělávání dětí v tématech spojených s architekturou a tvorbou městského prostředí. Během 

roku 2017 se uskutečnilo bezmála sedmdesát dílen určených dětem ve věku 4–6 let, nejčastěji na školách. 

Nabídku dílen využilo rovněž několik příjemců naší podpory z grantových programů, kteří je zařadili na 

program svých komunitních setkání, a dílny byly rovněž součástí doprovodných programů několika dalších 

akcí pro veřejnost.  

l volnočasový ateliér a dílny Naše město 

V prvním pololetí roku 2017 probíhal volnočasový ateliér pro děti mladšího školního věku nazvaný Naše 

město, a to na hned dvou místech v Praze: na ZŠ Vodičkova a v galerii Villa Pellé.  

30 



 

V závěru roku jsme tři z tematických okruhů ateliéru Naše město nabídli formou jednorázových dílen také 

základním školám. Dílny nazvané Modeluješ, Zabydluješ a Sousedíš děti hravou formou seznamují  

s architekturou, veřejným prostorem a životem ve městě.   

l workshop pro pedagogy 

V loňském roce jsme se více zaměřili také na pedagogy, kteří by rádi lépe využívali svou školní zahradu, nebo 

plánují její přeměnu, a připravili pro ně workshop vycházející z principů naší metodiky programu Zahrada 

hrou i našich praktických zkušeností z realizovaných projektů. Teoretická část setkání tak vždy nabídla 

inspiraci pro výuku a práci s dětmi na zahradě v souladu se školním vzdělávacím programem dané školy, 

druhá část workshopu se věnovala praktickým ukázkám tvůrčích aktivit na zahradě. 
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úspěchy l 

 



 

Ocenění podpořených projektů 

l Jiráskovy sady v Litoměřicích získaly titul Park roku 2017. Soutěžní přehlídka pořádaná Svazem zakládání 

a údržby zeleně každoročně hodnotí počiny v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Odborná porota 

přisoudila litoměřickému parku, který jsme pomáhali proměňovat mezi lety 2010–2015, první místo. Kromě 

kvalitně provedených prací i vynikající péče o park ocenila skutečnost, že projekt vzešel z architektonické 

soutěže a reagoval na požadavky místních.  

l Jiráskovy sady se spolu s nábřežím řeky Loučné v Litomyšli a lesoparkem na říčním ostrově Santos 

v Sušici objevily také na výstavě nazvané Veřejný prostor CZ / Krajina města. Šlo o výběr nejlepších realizací 

veřejných prostor a aktivit v českém prostředí za posledních 20 let, který uspořádala pražská Galerie 

Jaroslava Fragnera s Galerií Architektury v Brně. V doprovodném katalogu k výstavě se kromě tří uvedených 

parků představil také projekt Živé náměstí v Neratovicích.  

l Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli bylo dále vybráno do prestižní publikace Landscape Architecture Europe, 

která každé tři roky prezentuje výběr ukázek současné evropské krajinářské architektury sestavený 

mezinárodní porotou. Kniha vyjde v létě 2018. 
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dále v roce 2017 l 
jsme součástí mezinárodního sdružení  

V září se nadace stala členem řídící rady International School Grounds Alliance (ISGA), jež sdružuje odborníky 

na vzdělávání, architekty, zástupce neziskovek i univerzit z více než dvaceti zemí světa, které spojuje pohled 

na význam dětské hry a učení v kontextu s prostředím a podmínkami, jaké dětem k všestrannému rozvoji 

umožňuje společnost jako taková.  

Jednou z aktivit sdružení je každoroční Mezinárodní měsíc školních hřišť a zahrad. Připadá na květen  

a povzbuzuje školy a učitele, aby s dětmi aktivně trávili čas venku. První rozsáhlejší kampaň zaměřenou  

na zapojení českých škol nadace plánuje uskutečnit v roce 2018.   

účast na akcích a projektech 

 přednášeli jsme na konferenci Zahrady a hřiště pro děti, kterou pořádala Společnost pro zahradní  

a krajinářskou tvorbu; 

 pořádali jsme další ze série setkání organizací zaměřených na podporu kontaktu dětí s přírodou  

a pokračovali ve společné diskusi na téma co dělat pro to, aby děti trávily více času venku; 

 na téma participace a úpravy veřejného prostoru jsme přednášeli na konferenci Pojďme dělat město (nebo ves); 

 pořádali jsme víkendovou dokumentární a animační dílnu pro děti v rámci doprovodného programu 

prvního ročníku festivalu Pražský filmový kufr; 

 zahrada MŠ Vodnická v Praze a Jiráskovy sady v Litoměřicích byly součástí národní putovní výstavy Má 

vlast – Cestami proměn 2017; 

 ve spolupráci s BonArt, z. s., a v rámci velkého mezinárodního projektu Cultural Hijack jsme pořádali 

čtyřdenní příměstský tábor pro děti od 5 do 11 let s programem zaměřeným na architekturu a veřejný 

prostor.  
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finanční zpráva l 
účetní závěrka 

rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 

(v celých tisících Kč)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2+10+21+28) 1 0 0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř. 3 až 09) 2 0 0

3

4

5

6

7

8

9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 10 676 0

11

12

13

14 676 0

15

16

17

18

19

20

Dlouhodobý finanční majetek celkem (ř. 22 až 27) 21 0 0

22

23

24

25

26

27

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 29 až 39) 28 -676 0

29

30

31

32

33

34

35 -676 0

36

37

38

39

Konečný stav 

minulého období

Konečný stav 

sledovaného 

III.

IV.

Označení Aktiva
Číslo 

řádku

Hmotné movité věci a jejich soubory

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

A.

I.

II.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

Umělecká díla, předměty a sbírky

Stavby

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software

Ocenitelná práva

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky k softwaru

Oprávky k ocenitelným právům

Oprávky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

Oprávky ke stavbám

2.

1.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Zápůjčky organizačním složkám

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Podíly - podstatný vliv

Pozemky

7.

3.

4.

5.

1.

6.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

11.

6.

7.

8.

9.

10.
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rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

 
 

 

 

 

Krátkodobý majetek celkem (ř. 41+51+71+79) 40 9 730 4 281

Zásoby celkem (ř. 42 až 50) 41 0 0

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Pohledávky celkem (ř. 52 až 70) 51 365 40

52 17

53

54

55 365 15

56 8

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Krátkodobý finanční majetek celkem (ř. 72 až 78) 71 9 337 4 155

72 23 27

73 7 1

74 9 307 4 127

75

76

77

78

Jiná aktiva celkem (ř. 80 až 81) 79 28 86

80 28 86

81

(ř. 1+40) 82 9 730 4 281

Označení Aktiva
Číslo 

řádku

Konečný stav 

minulého období

Konečný stav 

sledovaného 

Zboží na cestě

B.

I.

Materiál na skladě

Materiál na cestě

Nedokončená výroba

Polotovary vlastní výroby

Výrobky

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Zboží na skladě a v prodejnách

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ostatní přímé daně

3.

4.

5.

6.

Poskytnuté provozní zálohy

Ostatní pohledávky

Pohledávky za zaměstnanci

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

Daň z příjmů

7.

8.

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

II.

Odběratelé

Směnky k inkasu

Pohledávky za eskontované cenné papíry

Pohledávky z vydaných dluhopisů

Jiné pohledávky

Dohadné účty aktivní

Opravná položka k pohledávkám

Daň z přidané hodnoty

Ostatní daně a poplatky

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávních celků

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

Peněžní prostředky v pokladně

Náklady příštích období

Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM

Peněžní prostředky na účtech

Majetkové cenné papíry k obchodování

Dluhové cenné papíry k obchodování

Ostatní cenné papíry

Peníze na cestě

IV.

3.

4.

5.

6.

7.

Ceniny

7.

8.

9.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

17.

18.

19.

1.

2.

III.
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rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní zdroje celkem (ř. 84+88) 83 8 395 3 621

Jmění celkem (ř. 85 až 87) 84 8 387 3 620

85 1 000 1 000

86 7 387 2 620

87

Výsledek hospodaření celkem (ř. 89 až 91) 88 8 1

89 x 1

90 8 x

91

Cizí zdroje celkem (ř. 93+95+103+127) 92 1 335 660

Rezervy celkem (ř. 94) 93 0 0

94

Dlouhodobé závazky celkem (ř. 96 až 102) 95 0 0

96

97

98

99

100

101

102

Krátkodobé závazky celkem (ř. 104 až 126) 103 1 312 626

104 523 155

105

106

107 8 6

108 416 250

109

110 264 154

111

112 101 52

113 7

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125 2

126

Jiná pasiva celkem (ř. 128 až 129) 127 23 34

128

129 23 34

(ř. 83+92) 130 9 730 4 281

Označení Pasiva
Číslo 

řádku

Konečný stav 

minulého období

Konečný stav 

sledovaného 

A.

I.

Vlastní jmění

Fondy

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Účet výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Rezervy

Dlouhodobé úvěry

Vydanéné dluhopisy

Závazky z pronájmu

Přijaté dlouhodobé zálohy

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dohadné účty pasivní

Ostatní dlouhodobé závazky

Dodavatelé

Směnky k úhradě

Přijaté zálohy

Ostatní závazky

Zaměstnanci

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

Daň z přijmů

Ostatní přímé daně

Eskontní úvěry

Daň z přidané hodnoty

Ostatní daně a poplatky

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

II.

B.

I.

Výnosy příštích období

IV.

III.

II.

Vydané krátkodobé dluhopisy

Vlastní dluhopisy

Dohadné účty pasivní

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Výdaje příštích období

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

Závazky z pevných termínových operací a opcí

Jiné závazky

Krátkodobé úvěry

PASIVA CELKEM

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

22.

23.

1.

2.

17.

18.

19.

20.

21.
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rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017 

 

V Praze dne 8. června 2018 

 

 

………………………………………………………… 

Karel Komárek, předseda správní rady  

 

 

 

 

 

 

 

l 
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výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

 
 

 

 

 

 

hlavní hospodářská celkem

Náklady 1 11 850 0 11 850

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 5 653 0 5 653

3 645 645

4

5 38 38

6 147 147

7 144 144

8 4 679 4 679

Změny stavu zásob vlástní činnosti a aktivace 9 0 0 0

10

11

12

Osobní náklady 13 6 149 0 6 149

14 4 460 4 460

15 1 486 1 486

16

17 84 84

18 119 119

Daně a poplatky 19 3 0 3

20 3 3

Ostatní náklady 21 43 0 43

22

23

24

25 1 1

26

27

28 42 42

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 29 0 0 0

30

31

32

33

34

Poskytnuté příspěvky 35 2 0 2

36 2 2

Daň z příjmů 37 0 0 0

38

Náklady celkem 39 11 850 0 11 850

V.

VI.

VII.

VIII.

Činnosti

A.

I.

II.

Označení Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty
Číslo 

řádku

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

Ostatní sociální náklady

Jiné ostatní náklady

Nákladové úroky

Kursové ztráty

Daň z příjmů

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

Prodané zboží

Opravy a udržování

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Mzdové náklady

Daně a poplatky

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Odpisy dlouhodobého majetku

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Prodané cenné papíry a podíly

Prodaný materiál

Aktivace dlouhodobého majetku

Dary

Manka a škody

Prodaný dlouhodobý majetek

Aktivace materiálu, zboží, a vnitroogranizačních služeb

Zákonné sociální pojištění

Ostatní sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Odpis nedobytné pohledávky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

III.

11.

12.

13.

14.

15.

IV.

16.

17.

18.

19.

20.

26.

27.

28.

29.

21.

22.

23.

24.

25.
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výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017 

(v celých tisících Kč) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavní hospodářská celkem

Výnosy 40 11 851 0 11 851

Provozní dotace 41 0 0 0

42

Přijaté příspěvky 43 212 0 212

44

45 212 212

46

Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 229 0 229

Ostatní výnosy 48 11 280 0 11 280

49

50

51 2 2

52

53 11 278 11 278

54

Tržby z prodeje majetku 55 130 0 130

56 130 130

57

58

59

60

Výnosy celkem 61 11 851 0 11 851

Výsledek hospodaření před zdaněním 62 1 1

Výsledek hospodaření po zdanění 63 1 1

I.

Označení Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty
Číslo 

řádku

Činnosti

B.

Provozní dotace

II.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

1.

2.

3.

4.

III.

14.

15.

6.

7.

V.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

C.

D.

5.

IV.

Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Tržby z prodeje materiálu

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Platby za odepsané pohledávky

Výnosové úroky

Kursové zisky

Zúčtování fondů
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výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2017 

 

 

V Praze dne 8. června 2018 

 

 

……………………………………………………………… 

Karel Komárek, předseda správní rady  

 

 

 

 

l 
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příloha v účetní závěrce (nekonsolidovaná) 

rok končící 31. 12. 2017 

1. Charakteristika a hlavní aktivity nadace 

Vznik nadace  

Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen „nadace“) byla založena 21. listopadu 2005 s působností na celém 

území České republiky. Dne 30. ledna 2006 byla nadace registrována zápisem do nadačního rejstříku 

vedeného Městským soudem v Praze (spisová značka N 577). 

 

Sídlo nadace 

Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10 

 

IČ nadace 

274 21 538 

 

Účel nadace 

Vytvoření finančních, materiálních a organizačních podmínek pro: 

a) výstavbu vícegeneračních systémů sídelní zeleně (městských parků, veřejných zahrad, lesoparků, 

naučných či sportovních stezek apod.) v rámci měst a obcí nebo jejich bezprostředním okolí, určených 

k volnočasovým aktivitám, zejména sportování, dětským hrám, relaxaci, k poznávání regionální a místní 

historie a krajiny a současně vhodných pro provozování kulturních a společenských akcí za účelem 

podpory komunitního života měst a obcí, 

b) rekultivaci zanedbaných a nevyužívaných ploch v rámci měst a obcí nebo jejich bezprostředním okolí,  

a to prostřednictvím výstavby výše zmiňovaných systémů sídelní zeleně,  

c) obnovu stávajících (již existujících) systémů sídelní zeleně (městských parků, veřejných zahrad,  

lesoparků, naučných či sportovních stezek apod.) tak, aby s maximálním ohledem na historii místa byly 

splněny výše uvedené principy, 

d) obnovu původních historických a přírodních památek v dotčených lokalitách prostřednictvím jejich 

opravy či rekultivace a citlivého zakomponování do areálů nadací podporovaných systémů sídelní  

zeleně,  

42 



 

e) podporu kvalitního aktivního života obyvatel měst a obcí všech věkových kategorií a zájmů (dále jen 

člověk/lidé) prostřednictvím poskytnutí sportovních a herních možností, naučných prvků a vhodně  

upraveného přírodního prostředí v rámci budovaných systémů sídelní zeleně, jakož i poskytnutím  

veřejného prostoru pro pořádání společných aktivit (kulturních, společenských, regionálních apod.), 

f) podporu harmonického tělesného i duševního rozvoje dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím  

poskytnutí vhodného prostředí a motivací ke sportovním a poznávacím aktivitám, 

g) odpovídající dlouhodobou správu a údržbu dokončených systémů sídelní zeleně,  

h) podporu i vlastní tvorbu, resp. pořádání osvětových, vzdělávacích a zábavně-naučných programů, akcí  

a aktivit, jejichž účelem je především vzdělávat, motivovat, informovat a inspirovat v souladu s filozofií  

a posláním nadace, 

i) podporu i vlastní rozvoj publikační činnosti zaměřené na vydávání tiskových a multimediálních formátů, 

metodických a vzdělávacích pomůcek, jejichž účelem je především vzdělávat, motivovat, informovat  

a inspirovat v souladu s filozofií a posláním nadace, 

j) podporu moderních osvětových a vzdělávacích metod založených na interaktivním přístupu a na principu 

zkušenostního učení, které mohou napomoci šířit poslání nadace a utvářet tak harmonický vztah mezi 

člověkem a přírodou, 

k) podporu aktivního a zodpovědného přístupu lidí k životnímu prostředí a související osvětu, 

l) zprostředkování technické, organizační pomoci a odborných informací pro projekty, které jsou v souladu 

s filozofií a posláním nadace, 

m) obnovu a ochranu přírodní a historické paměti krajiny a podporu harmonického vztahu člověka a krajiny 

prostřednictvím všech aktivit uvedených pod body a) – l). 

 

Správní rada nadace 

Karel Komárek, předseda správní rady 

Ing. Miroslav Jestřabík, člen správní rady  

Ing. arch. Antonín Novák, člen správní rady  

Ing. Zdeněk Sendler, člen správní rady od 6. listopadu 2017 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, členka správní rady  

Ing. Miloslav Vyhnal, člen správní rady  

 

Revizor nadace 

Ing. Jiří Škampa 
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Zakladatel nadace  

Karel Komárek a Lenka Komárková 

2. Vklady do nadační jistiny 

Osoby na straně zakladatele provedly vklad do nadační jistiny takto:  

Karel Komárek                     ve výši 500 tis. Kč 

Lenka Komárková    ve výši 500 tis. Kč 

 

Nadační kapitál, který je peněžním vyjádřením nadační jistiny, činí 1 mil. Kč a je uložen na účtu číslo  

35-0950010667/0100 vedeném u Komerční banky a.s. 

3. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka, rozvahový den 

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2017. Rozvahovým dnem, dle § 19 odst. 1 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je 31. prosinec 2017. 

4. Použité účetní metody 

Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 

předmětem činnosti není podnikání, a dle Českých účetních standardů číslo  401–414. 

 

4.1 Ocenění majetku 

Majetek je oceňován v pořizovací ceně. 

 

Nehmotný majetek  

 dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena je vyšší než 60 tis. Kč, nadace k 31. prosinci 2017 neeviduje; 

 dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož cena je do 60 tis. Kč, nadace účtuje přímo do spotřeby  

na účet 516.  

 

Hmotný majetek 

 dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena je vyšší než 40 tis. Kč, nadace účtuje na účet 022 a odepisuje jej;  
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 odpisy majetku jsou prováděny jedenkrát ročně, vycházejí z daňových rovnoměrných odpisů dle  

§ 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a jsou zaúčtovány  

do hlavní činnosti nadace; 

 nadace eviduje dlouhodobý drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč a účtuje jej přímo do spotřeby jako 

zásoby na účet 501. 

 

4.2 Pohledávky 

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací 

cenou. 

 

4.3 Závazky  

Závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. 

  

4.4 Nadační příspěvky 

Nadace poskytuje nadační příspěvky k naplnění účelu, k němuž byla zřízena. Nadační příspěvky mohou být 

poskytovány fyzickým nebo právnickým osobám pro realizaci obecně prospěšného záměru, jenž je v souladu 

s účelem nadace. Nadační příspěvky se poskytují na základě smlouvy uzavřené mezi nadací a příjemcem 

nadačního příspěvku. Nadační příspěvky se účtují přes účty 911. 

 

4.5 Přijaté dary 

Přijaté peněžní dary určené pro nadační příspěvky, vlastní činnosti k naplnění účelu nadace a správu nadace 

jsou účtovány přes účty 911. Přijaté nepeněžní dary jsou účtovány přes účet 682. 

 

4.6 Cizoměnové transakce 

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku 

(vyhlášeným ČNB k předchozímu pracovnímu dni).  
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5. Komentář k významným položkám rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

5.1 Dlouhodobý hmotný majetek (v celých tisících Kč) 

 
Dopravní 

prostředky 

Počítačové 

vybavení 
Celkem 

Pořizovací cena    

Zůstatek k 1. 1. 2017 670 6 676 

Přírůstky -- -- -- 

Úbytky -670 -6 -676 

Zůstatek k 31. 12. 2017 -- -- -- 

Oprávky    

Zůstatek k 1. 1. 2017 670 6 676 

Odpisy -- -- -- 

Vyřazení majetku -670 -6 -676 

Zůstatek k 31. 12. 2017 -- -- -- 

Zůstatková hodnota k 1. 1. 2017 -- -- -- 

Zůstatková hodnota k 31. 12. 2017 -- -- -- 

 

5.2 Pohledávky a závazky  

Poskytnuté provozní zálohy činí 15 tis. Kč (2016: 365 tis. Kč) a představují poskytnuté nevyúčtované zálohy 

ve výši 15 tis. Kč. 

Závazky vůči dodavatelům činí 155 tis. Kč (2016: 523 tis. Kč), z toho krátkodobé závazky jsou ve výši  

155 tis. Kč (2016: 523 tis. Kč) a dlouhodobé závazky jsou ve výši 0 tis. Kč (2016: 0 tis. Kč). 

 

5.3 Vlastní zdroje (v celých tisících Kč) 

 
Registrované 

nadační jmění 
Fondy nadace 

Výsledek 

hospodaření 

běžného období 

Celkem 

Zůstatek k 1. 1. 2017 1 000 7 387 8 8 395 

Pohyby fondů -- -4 767 -8 -4 775 

Výsledek hospodaření  

za rok 2017 
-- -- 1 1 

Zůstatek k 31. 12. 2017 1 000 2 620 1 3 621 

Nadace vytváří fondy pro poskytování nadačních příspěvků. K 31. prosinci 2017 jsou na těchto fondech 

uloženy finanční prostředky od dárců v celkové výši 2 620 tis. Kč (2016: 7 387 tis. Kč). 
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Od 8. června 2013 je otevřena veřejná sbírka, kterou nadace koná na základě Osvědčení vydaného MHMP 

pod číslem jednacím S-MHMP/358022/2013 na území České republiky a která je zřízena na dobu neurčitou.  

V roce 2017 do veřejné sbírky nikdo nepřispěl (2016: 0 tis. Kč) a nadace nerealizovala prodeje předmětů  

do veřejné sbírky (2016: 2 tis. Kč). 

 

5.4 Principy poskytování nadačních příspěvků  

Cílem projektů, které nadace podporuje v rámci grantových programů Parky a Zahrada hrou a v souladu se 

svým statutem, je obnova, resp. založení městských veřejných a sdílených prostranství: parků a školních 

zahrad. Jako takové mají podporované projekty dlouhodobý charakter a jejich realizace přesahuje rámec 

jednoho kalendářního roku. Nadační příspěvky na realizaci projektů jsou poskytovány formou splátek 

návazně na jednotlivé etapy projektů i jejich skutečný průběh a rovněž dle splnění závazných podmínek  

ze strany příjemců nadačního příspěvku. Tyto podmínky vždy vymezuje smlouva. Nadace takto zajišťuje 

náležité využití poskytovaných finančních prostředků i řádné dokončení podporovaných projektů. 

 

5.5 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (v celých tisících Kč) 

K 31. prosinci 2017 nadace poskytla 21 finančních nadačních příspěvků v celkové výši 9 872 tis. Kč (2016: 

16 100 tis. Kč.). Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Příjemce nadačního příspěvku 

Výše/hodnota  

nadačního  

příspěvku 

Účel poskytnutí nadačního příspěvku 

Město Litomyšl 4 622 realizace parku (projekt Nábřeží řeky Loučné) 

Město Sušice 58 údržba parku (projekt Ostrov Santos) 

Město Litoměřice 100 údržba parku (projekt Jiráskovy sady) 

Statutární město Plzeň 1 166 
architektonická soutěž (projekt Jiráskovo 

náměstí a klášterní zahrada) 

Základní škola a mateřská škola 

Koloděje, Praha 9 
50 

údržba zahrady (projekt Zahrada ZŠ a MŠ 

Koloděje) 

Mateřská škola U Uranie, Praha 7 50 
údržba zahrady (projekt Zahrada MŠ  

U Uranie) 

Fakultní MŠ při Pedagogické fakultě 

UK, Na Výšinách, Praha 7 
50 

údržba zahrady (projekt Zahrada MŠ Na 

Výšinách) 

Masarykova základní škola a mateřská 

škola, Klenčí pod Čerchovem 
650 

realizace zahrady (projekt Zahrada Masarykovy 

ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem) 
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Křesťanská mateřská škola, 

Horažďovice  
650 

realizace zahrady (projekt Zahrada Křesťanské 

MŠ v Horažďovicích) 

Mateřská škola DUHA Soběslav 650 
realizace zahrady (projekt Zahrada MŠ DUHA v 

Soběslavi) 

Mateřská škola nad Kazankou,  

Praha 7 – Troja  
650 

realizace zahrady (projekt Zahrada MŠ Nad 

Kazankou) 

Mateřská škola Čakovice II.,  

Praha 9 – Třeboradice 
650 

realizace zahrady (projekt Zahrada MŠ Čakovice 

II.)  

Divadlo X10 z. s. 68 
realizace projektu Zpočátku jsme byli skeptický 

v Praze 10 

Město přátelské k dětem, z. s. 83 realizace projektu Děti a město v Praze 6 

Barbora Týcová (reprezentující 

občanskou iniciativu Žižkovský spolek) 
37 

realizace projektu Nárožíčko – sousedská 

klidová zóna v Praze 3 

Galerie Mimochodem, z. s. 27 
realizace projektu Úprava vestibulu metra  

na Palackého náměstí v Praze 2 

Otevřená ulice, z. s. 15 
realizace projektu Otevřená ulice – Léto  

u vody v Kolíně 

Halda,  z. s. 96 
realizace projektu Kladno 4 better living  

v Kladně 4 – Rozdělově 

Piána na ulici, z. s. 100 realizace projektu Živé náměstí v Neratovicích 

Start Vršovice, z. s. 91 
realizace projektu Vršovická komunitní zahrada  

v Praze 10 

Architekti bez hranic, z. s. 9 
realizace projektu Orientační systém 

v podchodech na Vltavské v Praze 7 

Základní škola a mateřská škola 

Koloděje, Praha 9 
-21 

vratka nadačního příspěvku (projekt Zahrada  

ZŠ a MŠ Koloděje) 

Celkem   9 851  
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5.6 Zaměstnanci  

Průměrný počet zaměstnanců a přehled osobních nákladů za rok 2017 a jejich srovnání s rokem 2016  

(v celých tisících Kč): 

 

 

 

 

 

V průběhu roku 2017 pro nadaci pracovalo 14 zaměstnanců na základě dohod o provedení práce. Dohody  

o provedení práce byly uzavřeny na administrativní, produkční, odborné a lektorské práce. Mzdové náklady 

na dohody o provedení práce v roce 2017 byly ve výši 90 tis. Kč (2016: 269 tis. Kč). V průběhu roku 2017 pro 

nadaci pracoval 1 zaměstnanec na základě dohody o pracovní činnosti. Mzdové náklady na dohodu  

o pracovní činnosti v roce 2017 byly 236 tis. Kč (2016: 115 tis. Kč). 

 

5.7 Odměny členům statutárních a kontrolních orgánů 

Funkce člena správní rady a funkce revizora je čestná, bez nároku na odměnu.  

 
5.8 Půjčky členům statutárních orgánů 

V průběhu roku 2017 nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by nadaci zavazovaly k vyplácení jakýchkoli 

požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních orgánech nadace. Členové správní 

rady a revizor a jejich rodinní příslušníci rovněž nejsou účastni v právnických osobách, s nimiž nadace 

uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. 

 
5.9 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31. prosinci 2017 činily 154 tis. Kč  

(2016: 264 tis. Kč), z nichž 108 tis. Kč (2016: 185 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení  

a 46 tis. Kč (2016: 79 tis. Kč) závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě 

splatnosti. 

 

5.10 Daň z příjmů 

Z příjmů nadace v roce 2017 nevznikla v souladu s § 18a, § 19 a § 19b  zákona č. 586/1992 Sb., o daních  

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, splatná daň (2016: 0 tis. Kč). 

 

 

 2017 2016 

Počet zaměstnanců 8 9 

Mzdové náklady 4 460 4 490 

Zákonné sociální pojištění  1 486 1 433 

Zákonné a ostatní sociální náklady 203 218 
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5.11 Náklady nadace 

Celkové náklady na hlavní činnost nadace k 31. prosinci 2017 činily 11 850 tis. Kč (2016: 10 461 tis. Kč). 

 

5.12 Informace o odměnách statutárním auditorům 

Výše odměny statutárním auditorům v roce 2017 činí 1 tis. Kč (2016: 1 tis. Kč). 

 

5.13 Přehled nákladů nadace (v celých tisících Kč) 

 2017 2016 

Projektové náklady 6 817 5 479 

Provozní náklady 5 033 4 982 

Celkem 11 850 10 461 

 

5.14 Přehled výnosů nadace (v celých tisících Kč) 

 2017 2016 

Úroky a ostatní výnosy 2 8 

Zúčtování fondů 11 278 10 198 

Tržby z prodeje sl. a materiálu 229 173 

Tržby z prodeje dl. majetku  130 0 

Přijaté nepeněžní dary 212 90 

Celkem 11 851 10 469 

 

5.15 Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření nadace k 31. prosinci 2017 činí zisk 1 tis. Kč (2016: 8 tis. Kč). Výsledek hospodaření z 

roku 2016 byl vypořádán tak, že částka ve výši 6 tis. Kč byla převedena na provozní fond nadace a částka ve 

výši 2 tis. Kč do veřejné sbírky konané nadací. 

 

5.16 Přehled přijatých darů 

Peněžní dary (v celých tisících Kč) 

V roce 2017 nadace přijala peněžní dary ve výši 14 340 tis. Kč, dárcem celé částky je pan Karel Komárek, 

zakladatel a předseda správní rady nadace (2016: 14 896 tis. Kč dar pana Karla Komárka, 27 tis. Kč ostatní 

dárci). 
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Nepeněžní dary (v celých tisících Kč) 

V roce 2017 nadace obdržela nepeněžní dary v celkové hodnotě 212 tis. Kč od společností MICROSOFT s.r.o., 

ZONER software, a.s., a Cestovní kancelář FISCHER, a.s. (2016: 90 tis. Kč). 

 

5.17 Závazky nevykázané v rozvaze 

Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 

 

5.18 Významná následná událost 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou správní radě nadace známy žádné významné následné události,  

které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2017. 

 

V Praze dne 8. června 2018 

 

 

……………………………………………………………… 

 Karel Komárek, předseda správní rady  
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poděkování l 
Za dlouhodobou podporu děkujeme především zakladateli a hlavnímu dárci 

nadace, panu Karlu Komárkovi.  

Za trvající podporu děkujeme také investiční skupině KKCG, MND a.s. a za 

poskytnutí darů v roce 2017 pak jmenovitě MICROSOFT s.r.o., ZONER 

software, a.s., a Cestovní kanceláři FISCHER, a.s.  

Děkujeme všem níže uvedeným dobrovolníkům, kteří nám během roku 2017 

pomáhali při údržbě obnovených míst.  

V neposlední řadě děkujeme všem našim spolupracovníkům, partnerům  

a sympatizantům. 
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dobrovolníci  

V roce 2017 jsme do projektů v našich grantových programech zapojili dobrovolníky, kteří společně s námi 

pomáhali se sezónní údržbou a péčí o zeleň a prvky v těchto obnovených lokalitách: 

l Zahrada MŠ Arabská v Praze 6 / zaměstnanci společnosti Equa Bank a.s. 

l Zahrada MŠ Na Výšinách v Praze 7 / zaměstnanci společnosti KKCG a.s. 

l Zahrada Don Bosco v Praze 8 / zaměstnanci společnosti SAP ČR, spol. s r.o.  

l Zahrada MŠ Kollárova v Českém Brodě / zaměstnanci společnosti Sazka a.s. 

l Ostrov Santos v Sušici / zaměstnanci společnosti MND a.s. 

Poděkování patří také celé řadě dalších dobrovolníků – dětí i dospělých z místních komunit, kteří průběžně 

pomáhají v rámci projektů zapojených do našich grantových programů.  
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kontakt l 
adresa 
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 

telefon 
+420 225 010 277 

e-mail 
info@nadace-promeny.cz 

web 
www.nadace-promeny.cz 

www.portalpromen.cz 

sociální sítě 
www.facebook.com/NadacePromeny 

www.youtube.com/NadacePromeny 

www.instagram.com/nadace_promeny 

IČ 
27421538 

bankovní spojení 
Komerční banka, a. s., pobočka Praha 10 

číslo účtu: 35-4870200207/0100 

číslo sbírkového účtu: 43-6714700217/0100 
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Formální náležitosti dle zákona o účetnictví 

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení nadace známy žádné významné následné události, které by 

ovlivnily výroční zprávu za rok končící 31. prosincem 2017. Nadace se řídí platnou legislativou České 

republiky v oblasti pracovněprávních vztahů a ochrany životního prostředí a nevydává prostředky na činnost 

v oblasti výzkumu a vývoje. Nadace dále nemá organizační složku v zahraničí.  

V Praze dne 8. června 2018 

 

 

……………………………………………………… 

Karel Komárek, předseda správní rady  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za rok 2017 vydala Nadace Proměny Karla Komárka v červnu 2018. 

redakce a zpracování / Nadace Proměny Karla Komárka 

fotografie / Jan Slavík, vizualizace výše uvedených autorů návrhů, archivy projektů a archiv nadace 
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