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Držíte v rukou přehled činnosti spolku Architekti bez hranic v roce 2020. 
Naše velké plány přerušila pandemie koronaviru, některé akce byly zrušeny, 
jiné jme museli adaptovat na novou situaci. Překážkám navzdory to však byl 
plodný rok. Pojďte se s námi na něj podívat! 

Představení spolku 
Architekti bez hranic sdružují mladé architekty a designéry se zájmem  
o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Spolek usiluje o zlepšení  
kvality veřejného prostoru, zvýšení zájmu veřejnosti o témata spojená  
s architekturou a iniciuje a realizuje projekty pro znevýhodněné lidi.  

Platforma je od roku 2019 členem mezinárodní sítě  
obdobných organizací Architectes sans frontiéres.

Činnost spolku byla v roce 2020 podpořena grantem Nadace české architektury.
Za podporu moc děkujeme.

Témata, kterými se zabýváme
Společnost nevnímá architekta jako samozřejmou součást procesu tvorby prostorů  
(soukromých i veřejných). 
Architekti zapomínají na společenskou zodpovědnost, která vyplývá z této profese. 
Veřejný prostor se potýká s mnohými problémy – zanedbanost, nefunkčnost, komercializace  
či vylučování některých skupin společnosti.  

Řešení, se kterými přicházíme
Osvětová a popularizační činnost o architektuře a veřejném prostoru a jejich souvislostech  
(pořádání přednášek pro veřejnost, publikační a dokumentační činnost), navazování kontaktů  
s odborníky z jiných profesí (mezioborová spolupráce), iniciování a realizování projektů  
ve veřejném prostoru.

„Je pro nás důležité prostředí, ve kterém žijeme. 
Snažíme se využít našeho vzdělání a schopností 
tak, abychom naše okolí kultivovali a podíleli 
se na vytváření podmínek pro spokojený život.“ 

Vojtěch Sigmund
Zakladatel Architektů bez hranic

Karolína Kripnerová
Zakladatelka Architektů bez hranic
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Hlavní projekty

Architektura soužití 
| celoroční spolupráce, Ostrava, Praha, Mnichov |

Spolupracujeme s Jankem Rousem (Artyčok.TV) a společně jsme dokončili první dva díly 
filmového cyklu Architektura soužití! Slavnostní premiéry proběhly
17. 6. 2020 v Galerii Plato, Ostrava
2. 9. 2020 na Akademii výtvarných umění v Praze. 

První dva díly cyklu představují ostravskou osadu Bedřiška 
a mnichovský projekt Bellevue di Monaco. 
 
Architektura soužití představuje různé možnosti řešení sociální problematiky. Výchozím 
motivem pro vznik dokumentárního seriálu je snaha o demýtizaci pojmů jako je sociální bydlení, 
problémové lokality, vyloučenost, znevýhodněnost. Cyklus se zaměřuje na středoevropské 
příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, 
funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je 
významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů 
změn. Záměrem je zprostředkovat nový pohled na sociální udržitelnost ve městě. 

Oba díly lze zhlédnout zde. 

Autoři dokumentů: Karolína Kripnerová, Vojtěch Sigmund a Janek Rous (Artyčok.TV)

Ilustrace Alexey Klyuykov                                           

https://artycok.tv/cs/post/architektura-souziti
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Diváci na premiéře v ostravské galerii Plato, Zdroj: Galerie Plato                                         

Diskuse před premiérou, zdroj: Galerie Plato                                          
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Tým: Karolína Kripnerová, Alžběta Stodolová, Helena Petříčková

Hlavní projekty

Hranice architektury
| celý rok, online |

Plánovaný třetí ročník oblíbených debatních večerů Hranice architektury se kvůli probíhající 
pandemii nemohl uskutečnit. Adaptovali jsme tak tento projekt na online svět a rozhodli jsme se 
sepsat témata, kterým jsme se věnovali, do přehledných článků. Každý se tak může začíst do 
následujících zajímavých témat: 

Komercializace veřejného prostoru
Lidé bez domova a veřejný prostor
Města bez bariér
Dostupné bydlení
Vliv sociálních sítí na architekturu
Otevřené věznice 
Funkční turismus
Společenská odpovědnost architektury
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Přednášející: Karolína Kripnerová

Osvětová a popularizační činnost - přednášky, články, workshopy

Možnosti veřejného zájmu v Praze
| únor 2020, Středy udržitelné Prahy, Městská knihovna v Praze |

Organizace Arnika připravila na začátek roku cyklus přednášek nazvaný Středy udržitelné 
Prahy. Tři dvouhodinové tematické večery byly zaměřeny na formy regulace městského rozvoje 
s ohledem na pražské postsocialistické dědictví, aspekty veřejného zájmu a kvality života, 
sociální dimenzi dostupnosti a diverzity bydlení a dopady rychlé urbanizace v kontextu změny 
klimatu a řešení.

Kvůli pandemii se uskutečnilo pouze první z plánovaných setkání, které se jmenovalo Vývoj 
Prahy v postsocialismu: revoluce, evoluce, bezmoc. Zúčastnila se ho Karolína Kripnerová 
s přednáškou na téma Možnosti veřejného zájmu v Praze.

Dále vystoupili: Karel Maier, Luděk Sýkora, Petra Humlíčková a Lukáš Vacek.
Večer měl hojnou účast veřejnosti a také řadu dotazů během diskuse.

Celý debatní večer byl natáčen.   
Fotogalerie k nahlédnutí zde. 

Debatující, zdroj: Arnika                                         

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dc7vuOxJOfVM
https://arnika.org/fotogalerie-k-prednasce-rozvoj-prahy-v-postsocialismu-z%20--prahy
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Osvětová a popularizační činnost - přednášky, články, workshopy

Urbanismus a teritoria+
| září 2020, Přístav 18600 v Praze|

Přijali jsme pozvání dua Gogolák + Grasse do Přístavu 18600, které pořádá diskusní večery 
o urbanismu a o životě. Dramaturgie každého večera je zaměřena na různá témata, čímž 
organizátoři poukazují na různé aspekty urbanismu a jejich vlivu na náš život. Třetí večer 
šestého ročníku byl zaměřen na „území“ a urbanismus.

Anotace večera: Teritoria každý chápeme jinak. Je to buď celé území, nebo vrstva vnímání 
našeho prostředí. Často jde o definici nebo střet zájmů či představ. Mohou se překrývat 
a nevědí o sobě. Někdy o charakteru a „zrnitosti“ budov či okolní krajiny a jejich struktur. 
Od polí po myšlenky, to jsou území v našem prostředí. Jak tato území vnímat v našem 
prostředí? Jak jsou území propojena nebo koexistují? Jak s nimi pracovat jako s celými 
územími?

Karolína Kripnerová představila pohled na území s důrazem na sociální aspekty architektury 
a představila také činnost Architektů bez hranic.

Další lektoři večera: Eva Jeníková (In-site), Pavel Hnilička (pavel hnilička architekti).

Přednášející: Karolína Kripnerová



9

Momentka z přednášky, foto: Štěpán Matějka

Momentka z přednášky, foto: Štěpán Matějka
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Osvětová a popularizační činnost - přednášky, články, workshopy

Beseda po filmu Push
| říjen 2020, Jeden svět, Kornadův sbor v Plzni|

Přijali jsme pozvání na diskuzi k filmu Push, jehož promítání proběhlo v Korandově sboru 
v Plzni. Účast byla ovlivněna již začínající druhou vlnou pandemie. 
Tento film je ale tak zásadní, že je potřeba ho promítat stále. V následné diskusi jsme probrali 
témata filmu a představili je divákům v českém kontextu. 
Za pozvání moc děkujeme organizátorům Pěstuj prostor, Jeden svět a Den architektury.

Anotace k filmu: Majitelé bez tváří, byty bez nájemníků, Push prozkoumává nové, 
neobyvatelné město. S bydlením, které je nyní tak lukrativní finanční investicí, 
jak zatlačit zpět a získat zpět ulice? V listopadu 2016 se oceněný filmař Fredrik Gertten 
na Twitteru obrátil na globální ředitelku Leilani Farha, tehdejší zvláštní zpravodajku OSN pro 
právo na bydlení, aby se o její práci dozvěděl více. O tři roky později má celovečerní dokument 
Push světovou premiéru v dánské Kodani. Push (film) sleduje Leilani, když zkoumá, proč 
se města po celém světě stávají tak nedostupnými. Bydlení je základním lidským právem, 
předpokladem bezpečného a zdravého života. Mít kde bydlet je ale ve městech po celém světě 
stále obtížnější. Kdo jsou hráči a jaké faktory dělají z bydlení jeden z nejpalčivějších problémů 
dnešního světa?

Účastnice diskuse: Karolína Kripnerová

Diskus po promítání, zdroj: Pěstuj prostor
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Osvětová a popularizační činnost - přednášky, články, workshopy

Mají architekti co říci k bezdomovectví?
| říjen 2020, Architect+ |

Navázali jsme spolupráci s časopisem Architect+ - revue pro prezentaci české a slovenské 
architektury. Pro číslo č. 24 jsme připravili popularizační verzi článku 
„Mají architekti co říci k bezdomovectví?“ 

Citace z článku:
Jaké prostředí poskytujeme lidem v nesnázích? Takové, že by to nebylo příjemné 
ani většinové společnosti. Architekt Alexander Hagner tuto skutečnost zdůrazňuje a ptá se:
 „Pokud společnost někomu, kdo je na dně, ukáže, že není absolutně nic, 
má ten člověk ještě co ztratit?“ Pokud navrhujeme stavby pro lidi, kteří jsou na okraji 
společnosti nebo jsou v tíživé životní situaci, měli bychom k tomu přistupovat 
úplně opačně. Právě v těchto případech je znát síla architektury, zdánlivé detaily 
(výběr materiálů a povrchy, ale také dispozice domu a jeho umístění v rámci města) 
hrají také důležitou roli, která nemusí být pro běžného klienta důležitá, 
ale pro někoho v nesnázích mohou znamenat životní změnu.

Autoři článku: Karolína Kripnerová, Vojtěch Sigmund
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Osvětová a popularizační činnost - přednášky, články, workshopy

Noc venku 2020 - zrušeno
| listopad 2020, Studio Hrdinů, Praha |

Stejně jako v letech 2019 a 2018 se Architekti bez hranic podíleli na přípravě akce 
Noc venku 2020. Hlavním organizátorem je skupina „Bezdomovci, lidé jako my“. 
Z důvodu pandemie byla Noc venku 2020 zrušena.

Jednalo se o devátý ročník akce, která se koná v několika městech po celé České republice 
a na Slovensku. Noc venku organizují organizace věnující se lidem bez domova. 
Jde o osvětovou kampaň, která boří stereotypy v pohledu na bezdomovectví a zároveň 
návštěvníkům nabízí kromě tematického kulturního programu také možnost vyzkoušet si 
nocleh na ulici na vlastní kůži. Noc venku 2020 v Praze se měla uskutečnit v prostorách 
Studia Hrdinů ve Veletržním paláci v Praze 7 a nocovat se mělo v jeho okolí. Akce vzdává 
hold hrdinům, kteří pomáhají lidem v nouzi, a zároveň je varováním, že kvůli ekonomickým 
problémům světa se problematika tzv. bezdomovectví se stává ještě více akutním. 
Právě ztráta domova v současných podmínkách ohrožuje stále větší skupinu lidí. 
Akci doprovází kulturní program, workshopy a také odborná diskuse reagující 
na toto aktuální téma.

Tým: Vojtěch Sigmund, Martin Chudíček
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Mezioborová spolupráce 

Nabídka architektonické pomoci v době pandemie
| březen 2020, online |

Na jaře roku 2020 se i po Evropě začala šířit pandemie koronaviru. Změnila život nám všem. 
Bylo třeba urychleně ze dne na den přeorganizovat nejen lůžka v nemocnicích, ale i provizorní 
tábory pro lidi bez domova. Zaslali jsme proto oficiální dopis ministrovi zdravotnictví s nabídkou 
architektonické pomoci v době pandemie: 

“Příklad takové pomoci je návrh optimálního rozmístění lůžek (či jiného nemocničního zařízení) 
v nouzovém režimu, prostorové řešení odběrových stanů či dalších nouzových prostorových 
změn. Tuto pomoc nabízíme jako nezisková organizace v této krizové době zdarma.”

Bohužel však nepřišla žádná odpověď ani reakce, což nás mrzí.

Tým: Karolína Kripnerová, Vojtěch Sigmund
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Mezioborová spolupráce 

Veřejná výzva Za Prahu udržitelnou a sousedskou
| květen 2020, Praha (online) |

Stali jsme se signatáři výzvy asi čtyřiceti spolků a organizací, které upozorňují na současnou 
situaci v Praze, kterou vyostřila první vlna pandemie. Spolky pojmenovaly osm bodů, 
které souvisí s kvalitou života v Praze. Dopis byl odeslán pražskému magistrátu, 
městským částem a Institutu plánování a rozvoje hlavního města. 

Témata výzvy byla: přebujelý turismus, omezení krátkodobého ubytování typu airbnb, 
dostupnější bydlení, nerozšiřování letiště, podpora komunitního života a lokálních podniků, 
větší péče o veřejný prostor, větší zapojování občanů do rozhodování o rozvoji Prahy, 
péče o kulturní dědictví a zdravé životní prostředí. 

Tato výzva je začátkem intenzivní spolupráce spolků. Na podzim se uskutečnil festival 
Za Prahu udržitelnu a sousedskou v prostorách Bike Jesus, 
v dalším roce plánujeme debaty a diskuse na pojmenovaná témata. 

Odkaz na celé znění výzvy.

Tým: Karolína Kripnerová, Vojtěch Sigmund

https://www.zastarouprahu.cz/webdata/A85BDC3B-787E-473B-9502-9D30F3E9E226.pdf
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Projekty ve veřejném prostoru

Studie proveditelnosti azylového domu Naděje na Žižkově
| celoroční spolupráce, Husitská ulice v Praze |

V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci s organizací Naděje na studii úprav provozu 
azylového domu a noclehárny pro lidi bez domova. 
Proběhla prezentace záměru směrem k městské části a magistrátu. 
Záměr má podporu k dalšímu postupu, byla zahájena jednání o zdrojích financování.

Koordinátor projektu: Martin Chudíček
Autorský kolektiv: Martin Chudíček, Vojtěch Sigmund, Karolína Kripnerová, Julia Niklasson, 
Markéta Jestřábová

Vnitroblok azylového domu, zdroj: ABH
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Projekty ve veřejném prostoru 

Parametry budov pro sociální služby
| červenec 2020, Magistrát hlavního města Prahy |

Architekty bez hranic oslovila nezisková organizace Naděje s žádostí o zpracování 
parametrů vybraných budov pro sociální služby. Jednalo se o azylové domy 
a nízkoprahová denní centra. Tyto parametry byly zpracovány pro konkrétní 
lokality s cílem decentralizovat sociální služby v Praze. 

Zúčastnili jsme se setkání pracovní skupiny jako konzultanti a představili jsme koncepční 
typologické návrhy pro jednotlivé vytipované lokality.

Tým: Martin Chudíček, Karolína Kripnerová

VSTUP,
ATRIUM

SÁL,
JÍDELNA

ZDRAV. ČÁST,
ZAMĚSTNANCI

GASTRO,
ZÁZEMÍ

BYDLENÍ

KOMUNITNÍ
ČÁST,
KAVÁRNA

ZAHRADA

BRANÍK var.1

LOKALITA BRANÍK      NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM S ORDINACÍ A AZYLOVÝ DŮM      06/2020          1:500/A3

a
b h

SITUACE 1:500

Katastrální hranice
vymezeného pozemku 996/5 a 996/6 (cca 3350m²)

Zdravotnická část,
zaměstnanci

VJEZD NA POZEMEK,
ZÁSOBOVÁNÍ, PARKOVACÍ
STÁNÍ

SEVER

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMKU,
ŠIRŠÍ VZTAHY
A AUTORIZOVANÉ SÍTĚ

Komunitní část s kavárnou

Azylový dům - bydlení

Vstupní atrium,
poradenská část

Multifunkční sál,
stravovací část,
zázemí, zásobování
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Projekty ve veřejném prostoru 

Ahoj, krásné Česko
| červenec 2020, Čelákovice a Jeseník |

V rámci projektu zaměřeného na kultivaci občany vytipovaných veřejných prostranství 
jsme měli možnost navrhnout novou podobu průchodu na náměstí v Jeseníku 
a komunitní griloviště na břehu Labe v Čelákovicích. 
Příjemným bonusem spolupráce s městem Čelákovice byl projekt umístění 
nového kříže na místním hřbitově, který vznikl paralelně s grilovištěm.

Na obou projektech se kromě našich rukou architektonických, podílela také 
ruka krajinářova, což se ukázalo jako zásadní a neocenitelná pomoc. 

Koordinátor projektu: Vojtěch Sigmund
Tým: Markéta Jestřábová, Lea Dostálová a Martina Klučková (krajinářská architektka)

Vizualizace griloviště v Čelákovicích

https://spolka.cc/sk/vyskum-mesto-tvorba
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Projekty ve veřejném prostoru 

Veřejná šatní skříň
| únor 2020, Zelenky-Hajského, Praha |

Spolupráce s uměleckou skupinou Tlustá čára,  kterou jsme navázali na konci roku 2019, 
pokračovala v roce 2020. První společná aktivita vyvrcholila uspořádáním komunitního setkání 
u Veřejné šatní skříně v ulici Zelenky - Hajského, kde skupina představila novou vizuální 
podobu skříně. Na místě proběhla vernisáž, jejíž účelem bylo mimo jiné naplnění skříně a její 
opětovné uvedení do provozu. 

Provozování skříně bylo vlivem ztížených hygienických podmínek v souvislosti s Covid 19, 
změnou místní situace a přerůstajícího vandalismu přerušeno na neurčito.

Veřejná šatní skříň, zdroj: ABH

Koordinátorka projektu: Markéta Jestřábová
Tým: Vojtěch Sigmund, Tlustá čára
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Prezentace spolku

Přednáškový den na gymnáziu Omská
| leden 2020, Gymnázium Omská, Praha |

Zúčastnili jsme se jako hosté přednáškového dne pořádaného studenty na Gymnáziu Omská 
v Praze. Cílem přednášky bylo představit spolek ABH a jeho aktivity. Vystoupili jsme v třetím 
bloku přednášek. 

Hlavní myšlenkou přednáškového dne je rozšíření obzorů, možnost přímého dialogu 
mezi studenty a inspirativními osobami napříč obory. Přednáškový den vznikl z iniciativy 
studentského parlamentu a je spravován čtyřmi studentkami vyššího gymnázia.

Přednášející: Alžběta Stodolová, Markéta Jestřábová
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Prezentace spolku

Oslava přijetí do mezinárodní sítě Architecture Sans Frontiéres
| březen 2020, Prostor39, Praha |

V březnu jsme velkolepě oslavili zásadní moment ve fungování našeho spolku. Díky našim 
aktivitám jsme byli přijati do mezinárodní sítě podobných organizací. Web zastřešující sítě 
je https://www.asfint.org/ a jsme hrdí na to, že od teď je zde zmínka i o české organizaci - 
Architektech bez hranic!

Oslava byla příjemným kulturním zážitkem. Přivítali jsme hosty a představili naše dosavadní 
projekty. Atmosféru dotvářely dvě kapely - Zwei a Yellow Frog. Ani jsme tehdy netušili, že to 
bude na dlouhou dobu poslední akce, kde se budeme moci setkat tváří tvář s našimi kamarády 
a známými. 

Tým: všichni členové ABH

Oslava v Prostoru39, foto: Jan Nebřenský
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Oslava v Prostoru39, foto: Jan Nebřenský

Oslava v Prostoru39, foto: Jan Nebřenský
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Prezentace spolku

Pecha Kucha Night Benešov
| červenec 2020, Benešov |

Pecha Kucha night Benešov Vol.4 pozvala Vojtěcha Sigmunda, aby prezentoval činnosti a 
projekty Architektů bez hranic. Dostali jsme se tak do dobré společnosti dalších prezentujících. 
Moc děkujeme za pozvání a za nezapomenutelný večer! 
Seznam všech řečníků:
1. Architekti bez hranic
2. Do Thu Trang - Asijatka.cz
3. Roman Šedina
4. Hero Clan
5. The Heathrow
6. Patrik Hábl
7. Martin Rajniš
8. Litografická dílna v Říční
9. Andrea Vytlačilová
10. Milo Brzák
11. Crashtest
Prezentace je ke zhlédnutí online. 

Přednášející: Vojtěch Sigmund

Momentka z přednášky, zdroj: PechaKucha Night Benešov

https://www.pechakucha.com/presentations/architekti-bez-hranic
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Další úspěchy

Máme nový web!

Velkou radostí v roce 2020 pro nás byl nový funkční web architektibezhranic.eu 
Najdete na něm záložky “O nás” s představením spolku, 
“Projekty”, kde postupně prezentujeme naši práci a pak důležitou záložku “Blog”, 
kde publikujeme články. Kvůli pandemii jsme tak například namísto tradičních 
debatních večerů Hranice architektury vytvořili alternativní online verzi - články 
- které najdete právě v sekci Blog. 

Web funguje, má dokonce anglickou verzi a necháváme tak otisk v online veřejném prostoru!

Tým: Markéta Jestřábová, Jakub Mikuláštík, Karolína Kripnerová, Vojtěch Sigmund

https://www.architektibezhranic.eu/


24

Mediální ohlasy

Facebook: 
Máme přes 1700 fanoušků a více jak 1700 sledujících.

Instagram: 
Máme přes100 příspěvků a 700 sledujících.

Tištěná média:
MF Dnes, 14. 1. 2020 
Rozhovor s Karolínou Kripnerovou o tématu veřejný prostor a krátkodobé ubytování typu Airbnb 
s názvem “AirBnB ničí ulice střežící veřejný prostor”.

Rozhlas: 
Český rozhlas, Radio Wave, 24. 9. 2020
Pořad rádia Wave Spot natočil díl o ostravské kolonii Bedřiška s názvem “Bedřiška přežije! 
Ostravská kolonie prozatím unikla zbourání, co ji čeká v budoucnu?“. Protože se Bedřišce 
intenzivně věnujeme ve filmovém dokumentu Architektura soužití, oslovila nás redaktorka 
pořadu Alžběta Medková se žádostí o rozhovor. Rádi jsme jej poskytli!
Poslechnout si jej můžete zde.

https://wave.rozhlas.cz/bedriska-prezije-ostravska-kolonie-prozatim-unikla-zbourani-co-ji-ceka-v-8322699%3Ffbclid%3DIwAR3EA0gOKsns7ccxu5RLHnEufSDRpgZXxKxbihHdm3ydmvAtQ7hL9xgY1ps
https://spolka.cc/sk/vyskum-mesto-tvorba
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Orgány spolku a členové spolku 

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Statutárním orgánem je výbor, který má dva členy: 
Karolína Kripnerová a Vojtěch Sigmund.

Členové revizní komise spolku jsou Martin Chudíček, Alžběta Stodolová.

Spolek Architekti bez hranic má následující členy:

Ing. arch. Martin Chudíček
Ing. arch. Markéta Jestřábová
Ing. arch. Karolína Kripnerová, Ph.D.
Ing. arch. Lea Martínková
MFA. Jakub Mikuláštík
Ing. arch. Pavlína Suchá

Ing. arch. Anna Sigmund, Ph.D.
Ing. arch. Vojtěch Sigmund, Ph.D.
Ing. arch. Alžběta Stodolová
Ing. Jan Tilinger, Ph.D. 
Ing. arch. Jakub Zuzula
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Účetnictví

Všechny transakce spolku jsou k nahlédnutí na transparentním účtu, který je veřejně viditelný 
na serveru FIO Banky na následujícícm odkazu.

Zůstatek účtu ke 1. 1. 2020    59 667,78 CZK
zůstatek na účtu k 31. 12. 2020   71 694,97 CZK

Zdroje příjmů spolku: 
- Členské příspěvky
- Dary prostřednictvím Darujme.cz

- Grant Nadace české architektury (projekt Hranice architektury)
- Město Čelákovice (Kříž na hřbitově)
- Ahoj, krásné Česko (Grillpoint Čelákovice, Podchod Jeseník)
- Naděje (Azylový dům Husitská)

Děkujeme všem za podporu!

https://ib.fio.cz/ib/transparent%3Fa%3D2001215619%26l%3DENGLISH%20%20%0D
https://spolka.cc/sk/vyskum-mesto-tvorba


IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

05941237

Architekti bez hranic, Z.S.
Archangelská 864/2
Praha 10
100 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 153153A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 13 1A. I. 1.

Prodané zboží 4A. I. 2.

Opravy a udržování 5A. I. 3.

Náklady na cestovné 6A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 97 9A. I. 5.

Ostatní služby 1438 143A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní nákladyA. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 14A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 15A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatkyA. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 20A. IV. 15.

Ostatní náklady 44A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 25A. V. 19.

Dary 26A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 428 4A. V. 22.

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

A. VI. 29
Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 30A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvkyA. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

36A. VII. 28.



Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 15715739Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotaceB. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 42B. I. 1.

Přijaté příspěvky 11B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 45B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 146 1B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 165165B. III. 47

Ostatní výnosyB. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 54B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 16616661Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 99C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 99D. 63ř. 62 - ř. 37

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 30.03.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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Kontakt

Architekti bez hranic, z.s.
www.architektibezhranic.eu/
https://www.facebook.com/architektibezhranic/
https://www.instagram.com/architektibezhranic/
info@architektibezhranic.eu

Registrace 8. dubna 2017 u Městského soudu v Praze 
Sídlo Archangelská 2, 100 00 Praha 10
Transparentní účet č. 2001215619 / 2010 (Fio banka)
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