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Poslání nadace
Cílem þinnosti NSU Praha je podpora rozvoje souþasného výtvarného umČní jako dĤležité souþásti
harmonicky se rozvíjející obþanské spoleþnosti. Program nadace je navržen jak k podpoĜe svobodné,
ideologií ani komerþními tlaky neovlivnČné tvoĜivosti individuálních umČlcĤ, tak k posílení sociální
role výtvarného umČní. Z toho vyplývají dvČ nejdĤležitČjší kritéria podle kterých jsou rozdČlovány
nadaþní pĜíspČvky a volena základní strategie þinnosti. Je to kritérium umČlecké kvality a kritérium
sociální pĤsobnosti umČní.
Kritérium umČlecké kvality je založeno na odborném stanovisku zkušených historikĤ umČní, þlenĤ
grantové komise volených na tĜíleté funkþní období. Toto odborné kritérium, jakkoli u laické
veĜejnosti þasto nevzbuzuje dĤvČru, je velmi dĤležité pĜedevším ze dvou hledisek. Bez pružné,
nicménČ pevné páteĜe kritéria umČlecké hodnoty by se rozdČlování nadaþních pĜíspČvkĤ a celá þinnost
nadace stala neovladatelným procesem bez pravidel a vykazatelných rozhodnutí. ZároveĖ je kvalita
umČleckého díla, zahrnující lidskou otevĜenost a tvĤrþí svobodu, právČ tak jako peþlivost, dĤslednost a
poctivost osobního stanoviska, paralelou ke kvalitČ lidského života a to je hodnota, která je v souþasné
spoleþnosti masivnČ vytlaþována hlediskem dosaženého výsledku, efektivnosti výkonu a podobných,
z ekonomie, reklamy a mediální strategie odvozených kritérií. Této obecné tendenci chce nadace
svými skromnými prostĜedky þelit.
ZároveĖ však je nepochybné, že jakkoli kvalitní výtvarné umČní se nemĤže trvale rozvíjet stranou
života celé lidské spoleþnosti, aniž by ztratilo svĤj smysl. Proto je druhým základním kritériem nadace
sociální pĤsobnost umČní. Z tohoto hlediska je podporována umČlecká tvorba všude tam, kde „slouží“
a úþinnČ spolupracuje s nČjakou neumČleckou þinností, tam, kde má umČlecké dílo živý kontakt
s veĜejností. K tomu slouží specifické granty podporující projekty veĜejného umČní, ekologického
umČní, umČní sociálních minorit a podobné þinnosti veĜejné pĤsobnosti.
Aktivita NSU Praha je bezprostĜednČ zamČĜena na podporu jednotlivcĤ a institucí pĤsobících na území
ýeské republiky, avšak s cílem odstranit pĜetrvávající residua kulturní izolace existující za komunismu
a z ní vyplývající krátkozraký nacionalismus. DĤležitým rysem strategie je orientace na souþasné
umČní, to znamená ne na potvrzené hodnoty minulosti, nýbrž na samu svobodnou tvoĜivost, na
nerozhodnutou pĜítomnost, otevĜenou budoucnost a na toleranci k novým a jiným názorĤm. Podporou
realizace a prezentace umČlecké invence jednotlivých umČlcĤ pĜispívá nadace k posílení role individua
ve spoleþnosti a oponuje nivelizujícím konzumním tendencím.
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Programová struktura
NSU Praha uskuteþĖuje své poslání prostĜednictvím dvou základních programĤ:
1. Programu udČlování nadaþních pĜíspČvkĤ – grantĤ
2. Vedením sbírky souþasného umČní

Druhy poskytovaných grantţ
x „Výroÿní grant“ Je udČlován jedenkrát roþnČ. Jeho cílem je napomoci k veĜejné prezentaci umČlecké
tvorby nadaných, dosud neetablovaných umČlcĤ.
x „Výroÿní grant pro tvorbu sociálních minorit“ Je udČlován jedenkrát roþnČ. Má za cíl podporovat
souþasné umČní jako nástroj sociální integrace znevýhodnČných skupin.
x „Výroÿní grant pro tvorbu díla ve veĝejném prostoru“ Je udČlován jedenkrát roþnČ. Má napomoci k
vzniku dČl souþasného umČní ve veĜejném prostoru a jejich prostĜednictvím povzbudit úþast široké
veĜejnosti na veĜejné diskusi a na rozvoji souþasného svČtového názoru.
x „Doplėkový grant“ Je udČlován þtyĜikrát roþnČ. Je omezen þástkou 20 000 Kþ a jeho cílem je
napomoci k realizaci drobnČjších tvĤrþích iniciativ, které jsou zahájeny bČhem roku a k úþasti þeských
umČlcĤ na mezinárodních akcích.
x „Specifický grant na podporu programĥ CSU Praha“ je prostĜedkem stanoveným ve statutu nadace
a jeho úþelem je realizace projektĤ CSU Praha, které sledují cíl totožný s cílem NSU Praha. Tento grant
není udČlován z prostĜedkĤ NIF
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Grantová pravidla
Pro poskytování nadaþních pĜíspČvkĤ z výnosu pĜíspČvku z prostĜedkĤ Nadaþního
investiþního fondu (dále jen NIF) v roce 2001 a následujících
Preambule
Nadace pro souÿasné umční Praha (dále jen „nadace“) se rozhodla zúÿastnit se výbčrového ĝízení na
pĝíspčvek z Nadaÿního investiÿního fondu (dále jen NIF) ve druhé etapč.

V souladu s podmínkami výbČrového Ĝízení schválila správní rada nadace grantová pravidla,
kterými se v pĜípadČ pĜidČlení pĜíspČvku z NIF bude Ĝídit rozdČlování výnosĤ z tohoto
pĜíspČvku, který bude spravován jako vyþlenČná þást nadaþního jmČní nadace.

Grantová pravidla
1)

Úþel nadaþních pĜíspČvkĤ

Nadace poskytuje nadaþní pĜíspČvky v souladu s obecnČ prospČšným cílem, k nČmuž byla zĜízena a pro
oblast, v níž se rozhodla výnosy z pĜíspČvku z NIF rozdČlovat tj. k podpoĜe rozvoje výtvarného umČní.

2)

Uchazeþi o nadaþní pĜíspČvek
a)

O nadaþní pĜíspČvek se mohou ucházet
i) obþanská sdružení,
ii) obecnČ prospČšné spoleþnosti,
iii) pĜíspČvkové organizace
iv) umČlci nebo skupiny umČlcĤ

b)

PĜíspČvkové organizace se mohou o nadaþní pĜíspČvek ucházet za
pĜedpokladu, že prokáží spoluúþast státu, kraje nebo obce na konkrétní úþel,
k nČmuž žádají pĜíspČvek od nadace ve výši 50%.

3) Vyhlášení výbČrového Ĝízení na poskytnutí nadaþního pĜíspČvku
a) Nadace vyhlašuje jednou, popĜípadČ þtyĜikrát roþnČ témata a výbČrová Ĝízení pro
pĜedkládání projektĤ podporovaných z výnosu pĜíspČvku z NIF
b) Podmínky výbČrového Ĝízení vyhlásí nadace obvykle
i)
v Bulletinu Informaþního centra neziskových organizací (ICN)
ii)
na internetové adrese nadace
iii)
na spoleþné e-mailové konferenci Akce CCA Praha
iv)
v odborném tisku
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4)

Žádost o nadaþní pĜíspČvek
a) Žádosti o nadaþní pĜíspČvek se podávají v uzavĜené obálce zĜetelnČ oznaþené
v souladu s vyhlášenými podmínkami na adresu nadace v jednom vyhotovení
nejpozdČji v poslední den stanovené lhĤty pro podávání pĜihlášek. Za splnČní
lhĤty se považuje pĜedání pĜihlášky povČĜenému pracovníkovi nadace do 17
hodin pĜíslušného dne nebo pĜedání k doporuþenou zásilkou v poslední den
lhĤty. Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou pĜijaty do výbČrového
Ĝízení.
b) Žádost obsahuje tyto údaje:
i) Datum podání žádosti,
ii) Základní údaje o žadateli – dokládá se u právnické osoby výpisem
z pĜíslušného rejstĜíku nebo jiného registru. Subjekty, které nejsou zapsány
v rejstĜíku u rejstĜíkového soudu doloží IýO výpisem z registru
ekonomických subjektĤ vedeného ýSU.
iii) Údaje o projektu, který má být pĜíspČvkem podpoĜen. Žadatel uvede:
a) název projektu
b) zamČĜení, popis projektu
c) termín a místo realizace
d) spolupracující instituce
e) potvrzení institucí o spolupráci
f) dva odborníky, které mĤže SR kontaktovat pro posouzení žádosti
iv) Údaje o celkovém rozpoþtu na projekt
a) o celkové þástce na realizaci projektu
b) o výši požadovaného pĜíspČvku
c) o krytí nákladĤ z jiných zdrojĤ
v)
Výþet dĜíve poskytnutých pĜíspČvkĤ od NSU Praha

5) Hodnocení žádosti o nadaþní pĜíspČvek
a) Žádosti o nadaþní pĜíspČvek jsou po uzávČrce pĜihlášek zkontrolovány po
formální stránce.
b) V pĜípadČ, že se k vyhlášeným tématĤm pĜihlásil vČtší poþet žadatelĤ, než jaký
lze uspokojit v vyþlenČných prostĜedkĤ. Nadace neúplnou žádost vyĜadí a vrátí
ji žadateli s tím, že ztrácí v daném výbČrovém Ĝízení možnost získat nadaþní
pĜíspČvek.
c) Pokud není pĜihlášen oþekávaný poþet žadatelĤ, mĤže nadace vyzvat žadatele,
který pĜedložil neúplnou nebo formálnČ nedostaþující žádost k jejímu doplnČní
s tím, že stanoví lhĤtu pro doplnČní. PĜi nedodržení lhĤty je nadace povinna
postupovat podle bodu 6/b.
d) K posouzení žádostí o nadaþní pĜíspČvky ustavuje správní rada nejménČ
tĜíþlennou odbornou komisi z Ĝad odborníkĤ pĤsobících v aktivnČ v oblasti, pro
kterou bylo vyhlášeno výbČrové Ĝízení. (dále jen posuzovatelé)
e) Posuzovatelé musí být urþeni tak, aby byli odbornČ schopni žádost posoudit.
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f) Posuzovatel nesmí být þlenem orgánĤ posuzovaného subjektu a nesmí být
v pracovnČ právním nebo obdobném vztahu k žadateli. Totéž platí pro osoby,
které jsou k posuzovateli v pĜíbuzenském vztahu.
g) Posuzovatelé postupují pĜi hodnocení vzájemnČ nezávisle.
h) Posuzovatel vyjádĜí své hodnocení pĜidČlením pĜimČĜeného poþtu bodĤ od 0 do
10 (max.) každé posuzované žádosti.
i) Pokud posuzovatel zjistí, že by byl v konfliktu s ustanovením bodu 6/f, oznámí
to pĜedsedovi správní rady nebo jeho zástupci a požádá o uvolnČní
z posuzování žádosti. Posouzení musí být svČĜeno jinému posuzovateli.
j) Komise uspoĜádá došlé žádosti na základČ vyjádĜení posuzovatelĤ do poĜadí
podle významu, celkového oþekávaného pĜínosu a pĜedpokladĤ efektivnosti
využití nadaþního pĜíspČvku.

6) Rozhodování o nadaþních pĜíspČvcích.
a) O poskytnutí nadaþního pĜíspČvku rozhodne správní rada nadace nejpozdČji do
60 dnĤ po uzávČrce výbČrového Ĝízení.
b) Správní rada na základČ stanovisek posuzovatelĤ a poĜadí navrženého
pĜíslušnou odbornou komisí rozhodne o rozdČlení pĜíslušné þásti výnosĤ
z vyþlenČné þásti nadaþního jmČní mezi uchazeþe s pĜihlédnutím k poĜaadí
stanoveném pĜíslušnou komisí.
c) Správní rada je oprávnČna posunout v poĜadí doporuþeném komisí jednotlivé
žadatele nejvýše o jeden stupeĖ níže. V pĜípadČ, že jde o žadatele, kterému již
byl poskytnut pĜíspČvek v minulých obdobích, mĤže správní rada posunout
v doporuþeném poĜadí tohoto žadatele o tolik dalších míst, níže, kolikrát již byl
žadateli poskytnut nadaþní pĜíspČvek.
d) Správní rada je oprávnČna urþit poþet udČlených pĜíspČvkĤ nezávisle na
doporuþení pĜíslušné odborné komise.
e) O pĜidČlování nadaþních pĜíspČvkĤ vede správní rada záznam, v nČmž je
uveden poþet pĜidČlených nadaþních pĜíspČvkĤ, a jmenovitČ výše každého
poskytnutého nadaþního pĜíspČvku. Záznam musí být doložen rovnČž
seznamem zamítnutých žádostí. PĜílohu k zápisu musí tvoĜit písemné návrhy
pĜíslušných odborných komisí, obsahující složení komise, poĜadí
doporuþených žádostí a seznam komisemi nedoporuþených žádostí.
f) O rozhodnutí správní rady o pĜidČlení pĜíspČvku nebo o rozhodnutí pĜíspČvek
neposkytnout musí být žadatel písemnČ vyrozumČn tajemníkem nadace do 10
dnĤ ode dne rozhodnutí správní rady.
g) Rozhodnutí správní rady nadace je koneþné.
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7) Smlouva o poskytnutí nadaþního pĜíspČvku
a) O poskytnutí pĜíspČvku uzavĜe nadace s žadatelem písemnou smlouvu. Ve
smlouvČ se uvede:
i)
úþel, k nČmuž je pĜíspČvek poskytován
ii)
doba pro níž je pĜíspČvek poskytován
iii)
výše pĜíspČvku
iv)
povinnost žadatele doložit užití pĜíspČvku ve stanoveném
termínu a formČ
v)
povinnost žadatele vrátit pĜíspČvek, nebude-li použit v souladu
s úþelem, k nČmuž byl poskytnut nebo odmítne-li žadatel užití
pĜíspČvku prĤkaznČ doložit.
b) Pokud žadatel odmítne podepsat smlouvu o poskytnutí nadaþního pĜíspČvku ve
lhĤtČ stanovené správní radou, nejménČ však jednoho mČsíce, je správní rada
oprávnČna použít nepoužité prostĜedky pro další nadaþní pĜíspČvek žadateli
následujícím v poĜadí doporuþených žádostí za posledním žadatelem, kterému
byl nadaþní pĜíspČvek poskytnut.
c) V pĜípadech, kdy je nadaci vrácen nadaþní pĜíspČvek nebo jeho þást, je správní
rada oprávnČna rozhodnout o tom, že takto uvolnČné prostĜedky budou
rozdČleny v dalším grantovém kole.

8) Vyhodnocení užití nadaþního pĜíspČvku
a) Dozorþí rada je oprávnČna vyžádat si ke kontrole veškerou dokumentaci ke
každé podané žádosti.
b) Výrok dozorþí rady a hodnocení výbČrového Ĝízení správní radou tvoĜí
samostatné þásti výroþní správy nadace za pĜíslušný kalendáĜní rok.

9) ZávČreþná ustanovení
a) Tato grantová pravidla nabývají úþinnosti dnem rozhodnutí Fondu národního
majetku o pĜidČlení pĜíspČvku do nadaþního jmČní nadace.
b) Nadace je oprávnČna v odĤvodnČných pĜípadech pĜipojit k nadaþnímu
pĜíspČvku udČlenému podle tČchto grantových pravidel rovnČž nadaþní
pĜíspČvek poskytnutý na základČ dosavadních postupĤ pro udČlování
nadaþních pĜíspČvkĤ z ostatních zdrojĤ nadace.

V Praze dne:

Za nadaci:
Ludvík Hlaváþek
Ĝeditel
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FinanĀní zdroje nadace
Od roku 1993 byl hlavním zdrojem finanþních prostĜedku pravidelný pĜíspČvek OSI New York. Do roku 2002, kdy
byl tento pĜíspČvek ukonþen byla rozdČlena z prostĜedkĤ Open Society Institute New York þástka pĜesahující 45
mil. Kþ. V roce 2003 obdržela nadace od OSF Praha 577 400,-Kþ, což byly poslední peníze štČdré podpory
mecenáše George Sorose poskytnuté v letech 1992 – 2003 NSU Praha. V minulosti byla významným zdrojem
grantového programu podpora spoleþnosti Philip Morris udČlená v roce 2001.
Podle ustanovení ve statutu (§ XI, odst.1) podporuje Nadace pro souþasné umČní Praha þinnost Centra pro
souþasné umČní, o.p.s., jehož je zakladatelem. K podpoĜe této instituce smí nadace použít peníze z pĜíspČvku
NIF jen prostĜednictvím otevĜené soutČže, podle grantových pravidel a na základČ doporuþení grantové komise a
rozhodnutí správní rady.
.

Pőíspěvek z Fondu národního majetku
V souþasnosti je hlavním zdrojem þinnosti nadace pĜíspČvek z Fondu národního majetku. Nadace
intenzivnČ hledá nové finanþní zdroje pro realizaci svého programu.
Na základČ usnesení þ. 1946 Poslanecké snČmovny Parlamentu ýR ze dne 12.12.2001 a usnesení vlády ýR þ.
1025/01 ze dne 10.10.2001 se NSU Praha stala pĜíjemcem pĜíspČvku z finanþních prostĜedkĤ vyþlenČných pro
Nadaþní investiþní fond (NIF) ve druhé etapČ ve výši 15 272 000 Kþ. (smlouva z 27.3.2002) zvýšené o 5 125 000
Kþ (dodatek ke smlouvČ þ. 3 ze dne 4.3.2003) a dále o 3 866 000 Kþ (dodatek ke smlouvČ þ. 4 ze dne
15.12.2003). V roce 2004 obdržela nadace od FNM pĜíspČvek ve výši 8 991 000 (dodatek ke smlouvČ þ. 5 ze dne
1.11.2004). Tento pĜíspČvek byl v plné výši investován do podílových fondĤ Conseq Investment. V roce 2006
obdržela nadace zatím poslední pĜíspČvek od FNM ve výši 1 970 000,-Kþ (dodatek ke smlouvČ þ. 7 ze dne
14.10.2006), který byl vložen do podílových fondĤ ýP Invest.

FinanĀní Āástka pro rok
Fondu národního majetku

2006

z výnosţ

pőíspěvku

V roce 2005 hospodaĜila nadace s pĜíjmy z výnosĤ pĜíspČvku NIF za rok 2005. Z výnosĤ investovaných pĜíspČvkĤ
NIF za rok 2005 získala nadace þástku: 2 459 060,-Kþ. Z této þástky použila podle znČní platné smlouvy
s Fondem národního majetku 827 000,- (což je o 461 000 nad limit stanovený smlouvou s Ministerstvem financí)
k rozdČlení tĜetím osobám formou grantĤ a 435 576,- na správu nadace. ýástka 1 196 484,-Kþ byla
reinvestována do podílových fondĤ Conseq Invest.
ZpĤsob rozdČlení této þástky sleduje dosud platná pravidla rozdČlování, uplatĖované v NSU Praha od roku 1993
a kryjící se v plné míĜe s pravidly pro hospodaĜení s pĜíspČvky z NIF. ýástka byla rozdČlena ve veĜejné soutČži
rozhodnutím správní rady uþinČným na základČ doporuþení pČtiþlenné odborné grantové komise. Podle dosud
platných pravidel byly udČleny „výroþní“, „specifické“ a „doplĖkové“ granty fysickým i právnickým subjektĤm.
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Zpráva o udělení grantţ v roce 2006
Výsledky 14. kola výroþních grantĤ NSU Praha na podporu výtvarných
projektĤ
Správní rada NSU Praha potvrdila 28. 2. 2006 doporuþení odborné grantové komise, která ve složení
Vladimír Havlík, Marie Klimešová, David Kulhánek, VojtČch Lahoda, Tomáš Pospiszyl
Posoudila žádosti o granty NSU Praha pro rok 2006.
Bylo pĜedloženo 21 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektĤ
7 žádostí v kategorii projektĤ pro oblast umČlecké dílo ve veĜejném prostoru
16 žádostí o doplĖkový grant
Finanþní þástka k rozdČlení:
Pro rok 2006 byl jediným zdrojem pro financování výroþních grantĤ NSU Praha pĜíspČvek Nadaþního
investiþního fondu (NIF). Z roþního výnosu tohoto pĜíspČvku (výnos za rok 2005) mČla NSU Praha k dispozici
pro rok 2006 þástku 827 000,-Kþ. Z toho komise doporuþila 400 000 rozdČlit mezi pĜedložené výroþní granty a
427 000 ponechat pro velmi žádané granty doplĖkové (maximální þástka 20 000 Kþ), které jsou udČlovány 4 x za
rok (na konci ledna, bĜezna, þervna a záĜí).
Grantová komise vybrala na základČ individuálního posouzení a bodování každého projektu v rozmezí od 0 do
10 bodĤ tyto projekty, kterým doporuþila udČlit grant ve výši pĜimČĜené požadované þástce a možnostem nadace.
Hlavním kritériem hodnocení byla umČlecká kvalita a sociální pĤsobení projektu.

Granty udČlené:
A. v kategorii obecných výtvarných projektĤ:
1

(45 bodĤ) DĤm umČní ýeské BudČjovice
Projekt: Celoroþní výstavní plán deseti výstav þeských i zahraniþních umČlcĤ, svČdþící
o cílevČdomé a konsistentní výstavní strategii kurátora Michala Škody.
Požadovaná þástka 200 000, udČlená þástka: 80 000 Kþ

2

(42 bodĤ) Lenka Vítková
Projekt: 7 výstav souþasných umČlcĤ v prostoru výstavního stánku þ. 36 na výstavišti
Flóra Olomouc. Projekt zprostĜedkuje pĤsobivým zpĤsobem kvalitní souþasné umČní
široké veĜejnosti.
Požadovaná þástka: 90 300, udČlená þástka: 60 000

3

(40 bodĤ) MKZ, p.o. - Galerie Šternberk
Projekt: Celoroþní výstavní program sestavený z velmi zajímavých výstav
kombinujících vrcholné þeské umČní s hodnotnou místní produkcí.
Požadovaná þástka: 73 500, udČlená þástka: 50 000

4. (39 bodĤ) ýestmír Suška
Celoroþní program sochaĜského studia Bubec v Praze ěeporyjích. Studio Bubec
prokázalo životaschopnost, produktivitu a plodnou spolupráci s mČstem.
Požadovaná þástka: 100 000, udČlená þástka: 60 000 Kþ
5-6 (38 bodĤ) Klub Galerie V kapli v Bruntále
Projekt: Celoroþní výstavní program aktivní kulturní iniciativy.
Požadovaná a udČlená þástka 30 000 Kþ
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5-6

(38 bodĤ) Eastern Aliance
Projekt: „Teledivision Show in Moscow“ prezentace souþasného þeského videa.
Požadovaná þástka 115 200, udČlená þástka: 42 000 Kþ
7

(37 bodĤ) Lidé výtvarnému umČní, výtvarné umČní lidem, o.p.s., Ústí nad Labem
Projekt: Celoroþní výstavní program galerie sestavený se zajímavých projektĤ umČlcĤ
a umČleckých skupin stĜedoevropského regionu.
Požadovaná þástka 200 000 udČlená þástka: 42 000

C. v kategorii UmČlecké dílo ve veĜejném prostoru:
1

(43 bodĤ) Anymous Art, nezávislé sdružení autorĤ
Projekt: KaždoroþnČ poĜádaný festival akþního umČní ve veĜejném prostoru PlznČ.
Požadovaná a udČlená þástka 10 000 Kþ
2

(36 bodĤ) Jana Kalinová
Projekt: PĜenos hmotného tČlesa bouĜkovým mrakem. Performance pracující
s pĜírodovČdeckými poznatky o dČní v atmosféĜe.
Požadovaná a udČlená þástka: 16 000 Kþ

3

(35 bodĤ) Markéta Kinterová
Projekt: Samizdat, projekt zkoumající otázku autorství a publikování vizuálních
informací ve spojení s konkrétními umČleckými projekty ve veĜejném prostoru.
Požadovaná a udČlená þástka 10 000 Kþ

D. v kategorii DoplĖkových grantĤ pro 1. þtvrtletí 2006:
1.

(44 bodĤ) Depiction, o.s.
Projekt: Land Locked, Výstava mladé þeské fotografie a videa ve Velké Británii
spojená s konferencí o odlišnostech vizuální komunikace.
Požadovaná a udČlená þástka 20 000

2-4

(36 bodĤ) Marek Thér
Projekt: Úþast na festivalu Underground Film v New Yorku
Požadovaná a udČlená þástka 20 000

2-4

(36 bodĤ) Galerie Eskort, o.s.
Projekt: RozšíĜení webových stránek Galerie Eskort
Požadovaná a udČlená þástka 20 000

2-4

(36 bodĤ) Centrum nové architektury
Projekt: Podpora aktivit centra, pĜednášek a výstav napomáhající identifikaci
obyvatel s mČstem a probouzející zájem o architekturu, design a výtvarné
kvality mČstského prostĜedí.
Požadovaná a udČlená þástka 10 000

5-6 (35 bodĤ) David Moješþík
Projekt: První samostatná výstava autora v brnČnské galerii aRs
Požadovaná a udČlená þástka: 3 500 Kþ
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5-6 (35 bodĤ) Barbora Klímová
Projekt: Obrazy, pĜedstavy, domy, sny. Výstavní projekt založený na výzkumu a
intervenci do prostoru Galerie Caesar v kontextu mČsta Olomouc.
Požadovaná a udČlená þástka 20 000 Kþ

RozdČlení doplĖkových grantĤ z pĜíspČvku NIF pro druhé þtvrtletí 2006
Správní rada NSU Praha potvrdila 9. 5. 2006 doporuþení grantové komise, která ve složení
Marie Klimešová, David Kulhánek, VojtČch Lahoda a Tomáš Pospiszyl posoudila žádosti o
doplĖkový grant NSU Praha pro 2. þtvrtletí 2006.
Ke dni 31. 3. 2006 bylo pĜedloženo 14 žádostí o doplĖkový grant
Finanþní þástka k rozdČlení:
Pro zbývající tĜi termíny doplĖkových grantĤ má NSU Praha k dispozici þástku 327 000 Kþ.
tj. þástku 109 000 Kþ pro každý ze tĜí termínĤ: 31. 3., 30. 6. a 30. 9. 2005
Grantová komise vybrala na základČ individuálního posouzení všech žádostí tyto projekty,
kterým doporuþila udČlit grant.
Granty udČlené:
1. OndĜej Brody, aktivní úþast na semináĜi Generátor 2, Birmingham Institute of Art and
Design
30 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 10 000 Kþ.
2. Zuzana Štefková, Videobus, projekce souþasného þeského videa na pravidelné
autobusové lince spoleþnosti Student Agency
30 bodĤ, požadovaná þástka 19 330, udČlená þástka 19 000 Kþ.
3. Tereza Sochorová, ZemČ pije vodu – video pro benefiþní poĜad
29 bodĤ, požadovaná þástka 27 000, udČlená þástka 20 000
4. Míla Prestová, 1. Rituál – projekt na Letenskou zeć, 2. autorská výstava v BratislavČ
29 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 20 000 Kþ.
5. Lidé výtvarnému umČní, výtvarné umČní lidem, Sametová distance, výstavní projekt..
28 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 20 000 Kþ.
6. Katedra vizuální komunikace, FUUD, university J.E. PurkynČ v Ústí n.L., výstava
plakátĤ se sociální tématikou
27 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 20 000 Kþ.

RozdČlení doplĖkových grantĤ z pĜíspČvku NIF pro tĜetí þtvrtletí 2006
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Správní rada NSU Praha potvrdila 27. 7. 2006 doporuþení grantové komise, která ve složení
Marie Klimešová, David Kulhánek a Tomáš Pospiszyl posoudila žádosti o doplĖkový grant
NSU Praha pro 3. þtvrtletí 2006.
Ke dni 30. 6. 2006 bylo pĜedloženo 17 žádostí o doplĖkový grant
Pro zbývající dva termíny doplĖkových grantĤ roku 2006 má NSU Praha k dispozici þástku
218 000 Kþ.
Grantová komise vybrala na základČ individuálního posouzení všech žádostí tyto projekty,
kterým doporuþila udČlit grant.
Granty udČlené:
1.

Mariana Serranová, realizace katalogu výstavy Indikace, poĜádané v rámci festivalu
4+4+4 dny v pohybu v domČ Jungmannova 21, Praha 1 v kvČtnu 2006.
28 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 20 000 Kþ.

2-3 Isabela Grosseová, ObjektivnČ osobní, osobnČ objektivní, výstava v Red Gate
Gallery v Pekingu
27 bodĤ, požadovaná þástka 20 000 Kþ, udČlená þástka 19 000 Kþ.
2-3 Entrance Gallery, o.s.. Enter Individual, program výstav þervenec - Ĝíjen
27 bodĤ, požadovaná þástka 20 000 Kþ, udČlená 19 000 Kþ
4

Tomáš Svoboda, realizace publikace „Není kde vystavovat“, shrnující výsledky
prĤzkumu.
25 bodĤ, požadovaná þástka 20 000 Kþ, udČlená 18 000 Kþ.

5

Lenka Klodová, „Co není ... To je...“. Úþast na festivalu performance v Bostonu.
24 bodĤ, požadovaná þástka 15 400, udČlená 15 000 Kþ

6-7

Galerie Aktualität des Schönen v Liberci, výstava Fr. Kowolowski: O jiných
prostorech – Heterotopie a projekt Frisbee 19 bodĤ, požadovaná þástka 20 000 Kþ,
udČlená 15 000 Kþ

6-7

Martin Zet, Dimensija – Fixace pamČti, úþast na festivalu performancí ve Vilniusu
19 bodĤ, požadovaná þástka 20 000 Kþ, udČlená 15 000 Kþ

RozdČlení doplĖkových grantĤ z pĜíspČvku NIF pro þtvrté þtvrtletí 2006
Správní rada NSU Praha potvrdila 3. 11. 2006 doporuþení grantové komise, která ve složení
Marie Klimešová, David Kulhánek, Tomáš Pospiszyl a VojtČch Lahoda posoudila žádosti o
doplĖkový grant NSU Praha pro 4. þtvrtletí 2006.
Ke dni 30. 9. 2006 bylo pĜedloženo 18 žádostí o doplĖkový grant. Pro toto kolo doplĖkových
grantĤ mČla NSU Praha k dispozici þástku 103 200,-Kþ
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Grantová komise vybrala na základČ individuálního posouzení všech žádostí tyto projekty,
kterým doporuþila udČlit grant.
Granty udČlené:
1. Karel CísaĜ, Publikace Zvon 05, Dokumentace a reflexe Bienále mladých 2005.
34 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 20 000 Kþ
2. Obþanské sdružení FRA, Publikace Medium kurátor, role kurátora v souþasném
umČní. Sborník textĤ.
32 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 20 000 Kþ
3. Culture transfer, o.s., Projekt here2hear, kreativní dílna a výstava sound artu v klášteĜe
v Bechyni
31 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 19 500 Kþ
4-5. Isabela Grosseová, Projekt Transkultura: akt 1. Civilní produkþní platforma bČhem
formálního výstavního projektu v Moravské galerii.
30 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 20 000 Kþ.
4-5. Petra Vargová, Výstava Black and White v galerii 300m2 v Goeteborgu
30 bodĤ, požadovaná a udČlená þástka 13 000 Kþ
6. Adam VaþkáĜ, Publikace katalogu tvorby za léta 2002 - 2006
26 bodĤ, požadovaná þástka 20 000 Kþ, udČlená þástka 10 700 Kþ

Smlouvou o udČlení specifického grantu ze dne 29. 12. 2006 byl udČlen Centru pro souþasné
umČní Praha, o.p.s. grant ve výši 628 956,43Kþ, na dodateþné krytí nákladĤ vynaložených
v roce 2002, 2005, 2006.
Tento grant byl udČlen z jiných zdrojĤ nadace
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Sbírka

V roce 1998 založila Nadace Sbírku souþasného þeského umČní, do níž svá díla vČnovali pĜední þeští
výtvarní umČlci. Hodnota Sbírky, která koncem roku 2002 byla ohodnocena na 2.745.000, tvoĜila do
roku 2002 jediné nadaþní jmČní instituce. Poprvé byla Sbírka prezentována veĜejnosti na výstavČ UMċNÍ
PRO NEMOCNICI v pražské Galerii Václava Špály poþátkem roku 1999. ýást sbírky, jejíž výbČr provedl
sám prezident Havel, byla pak následnČ zapĤjþena k expozici v novČ zrekonstruovaném ústĜedním
pavilónu Vojenské nemocnice v Praze - StĜešovicích. V roce 2002 byla další þást umČleckých dČl Sbírky
dlouhodobČ zapĤjþena do prostor KanceláĜe Prezidenta republiky. Sbírka je stále doplĖována a kromČ
toho, že je cennou souþástí dokumentace souþasného þeského umČní, je zdrojem þásteþného krytí
nákladĤ nadace prostĜednictvím poplatkĤ soukromých spoleþností ze zapĤjþení dČl.
V roce 2004 byla po vzájemné dohodČ ukonþena dlouhodobá bezplatná zápĤjþka 26 obrazĤ do
ÚstĜední vojenské nemocnice ve StĜešovicích. Na konci roku byla také ukonþena na žádost SPH
dlouhodobá zápĤjþka 30 obrazĤ pro reprezentaþní prostory Pražského hradu.
V roce 2004 pĜipravila NSU Praha katalog, péþí Radky Schmelzové a grafického studia pixl-e Brno.
NepodaĜilo se však zatím získat peníze na jeho vydání.
Seznam autorĤ, kteĜí do 31.12.2006 darovali umČlecké dílo do sbírky NSU Praha:
Céline Allard, Jiĝí Bartĥnčk, Barbara Benish Marie Blabolilová, Josef Bolf, Erika Bornová, Henrich Brummack,
Michal Cihláĝ, Tomáš Císaĝovský, Jiĝí þernický, Jiĝí David, Michael Delia, Roman Franta, Michal Gabriel and Josef
Švanda, Mark Eiden, Kurt Gebauer, Jitka Géringová, Daniel Hanzlík, Vladimír Havlík, Pavel Hayek, Frank Hermann,
Jan Hísek, Dalibor Chatrný, Lukáš Jasanský and Martin Polák, Olga Karlíková, Krištof Kintera, Svatopluk Klimeš,
Lena Knilli, Vladimír Kokolia, Martin Koláĝ, Zdena Koleÿková, Pavel Kopĝiva, Jiĝí Kornatovský, Igor Korpaczewski,
Alena Kotzmannová, Jiĝí Kovanda, František Kowolowski, Petr Kvíÿala, Ivana Lomová, Petr Lysáÿek, Ján Manÿuška,
Martin Mainer, František Matoušek, Milan Maur, Jan Mer ta, M. Michálek, Pavel Mrkus, Petr Nikl, Robert Novák,
Michal Novotný, Markéta Othová, Arnošt Pacola, Marian Palla, Petr Pastrėák, Jiĝí Petrbok, Jaroslav Prášil, Míla
Preslová, Lucie Pribik, Martin Raudenský, Martin Raudenský, Jolana Ruchaĝová, Jan Ĝezáÿ, Zorka Ságlová, Michal
Sedlák, František Skála jr., Tomáš Smetana, Pittiwat Somtai, Antonín Stĝížek, Jiĝí Surĥvka, þestmír Suška, Adriena
Šimotová, Jiĝí Štouraÿ, Jindĝich Štreit, Kateĝina Štenclová, Michaela Thelenová, Roman Trabura, Richard Tymeš,
Jaroslav Valeÿka, Jiĝí Valoch, Tomáš Vančk, Ivan Vosecký, Martin Zálešák, Martin Zet.

Sbírka je souþástí nadaþního jmČní a je ohodnocena soudním znalcem dr. JiĜím Šmídem
v celkové výši 2 880 000,-Kþ
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Údaje o instituci
Nadace pro souĀasné umění - Praha
Zapsaná v nadaþním rejstĜíku Krajského obchodního soudu v Praze 8.4.1999 v oddílu A, vložka 221
IýO: 66 00 07 18
NSU Praha je þlenem Fora dárcĤ
NSU Praha je pokraþovatel Sorosova centra pro souþasné umČní Praha, v jehož poslání pokraþuje a
sdílí s ním základní rysy programu. SCSU Praha bylo založeno v roce 1992 a do roku 1999 plnČ
financováno nadací George Sorose OSI New York.
Nadace úzce spolupracuje s Centrem pro souþasné umČní Praha, o.p.s., jehož þinnost má podle znČní
svého statutu podporovat.
Sídlo nadace:

Správní rada:
pĜedseda:
þlen:
þlen:
Dozorþí rada
pĜedseda:
þlen:
þlen:
Grantová komise:

Jelení 9, 118 00 Praha 1- Hradþany
Tel.: 602 612 248,
e-mail: scca@fcca.cz, info@fcca.cz, ludvik.hlavacek@fcca.cz
www.fcca.cz

Mgr. Pavla Niklová
JUDr. Lenka Deverová
PhDr. Alena Pomajzlová
Ing. Martin Kupka
Ing. Vít Bárta
Ing. Ivan Chvatík
Mgr. Vladimír Havlík
PhDr. Marie Klimešová
Mgr. David Kulhánek
PhDr. VojtČch Lahoda
PhDr. Tomáš Pospiszyl

ZamČstnanci:
ěeditel:
Úþetní

Ludvík Hlaváþek
Ivana Hájková

Auditor

CATO, auditorská spoleþnost

PodČkování
NSU Praha dČkuje panu George Sorosovi za velkorysou podporu finanþní i ideovou v uplynulých
jedenácti letech. RovnČž adresujeme upĜímníé díky OSF Praha a dalším zahraniþním i domácím
institucím a osobám, mezi nČž patĜí zejména: Trust for Mutual Understanding, Spoleþnost Philip Morris,
Daniel Langlois Foundation, Ministerstvo kultury ýR, Magistrát hl. m. Prahy, Ohio Art Council, European
Cultural Foundation, Walter Keller, ýesko-nČmecký fond budoucnosti. S radostí dČkujeme také
umČlcĤm, kteĜí vČnovali svá díla do Sbírky NSU Praha.
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HospodaĜení NIF
rok 2006
PĜíjmy NIF

2453495,46

-dividendy Conseque 1728988,45
-dividendy ýSOB
724507,01
--z dividend 2005
827000,00
Výdaje NIF
-granty NIF
-grant CSU
-správní N
-nákup cp z dividend
rozdíl

dividendy z NIF za rok 2005-na úþtu v 02/2006
dividendy z NIF za rok 2005-na úþtu v 02/2006
dividendy z r.2005 na granty v r. 2006

2821005,81
827000,00
628956,43
436060,98
928988,40
-367510,35

Úþetnictví 2006
správní náklady NIF
ost.náklady nadace
granty celkem
-granty NIF
-ost.granty
Náklady celkem

436060,98
0,00
1455956,43
827000,00
628956,43
1892017,41

granty ze zdrojĤ NIF
grant Centru pro s.u. z jiných zdrojĤ nadace

služby
0,00
úroky
140,53
kurs.zisky
0,00
dividendy 2006-Cons. 942343,00
dividendy 2006-þsob
187996,79
Výnosy celkem
1130480,32
Hosp.výsledek

dividendy za rok 2006-na úþtu v 02/2007
dividendy za rok 2006-na úþtu v 02/2007

-761537,09
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