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Poslání nadace
Cílem činnosti NSU Praha je podpora rozvoje současného
výtvarného umění jako důležité součásti harmonicky se rozvíjející
občanské společnosti. Program nadace je navržen jak k podpoře
svobodné, ani ideologií ani komerčními tlaky neovlivněné tvořivosti
individuálních umělců, tak k posílení sociální role výtvarného umění.
Z toho vyplývají dvě nejdůležitější kritéria, podle kterých jsou
rozdělovány nadační příspěvky a volena základní strategie činnosti.
Je to kritérium umělecké kvality a kritérium sociální působnosti
umění.
Kritérium umělecké kvality je založeno na odborném stanovisku
zkušených historiků umění a kritiků, členů grantové komise volených
na tříleté funkční období. Toto odborné kritérium, jakkoli u laické
veřejnosti často nevzbuzuje důvěru, je velmi důležité především ze
dvou hledisek. Bez pružné, nicméně pevné páteře kritéria umělecké
hodnoty by se rozdělování nadačních příspěvků a celá činnost
nadace stala neovladatelným procesem bez pravidel a vykazatelných
rozhodnutí. Zároveň je kvalita uměleckého díla, zahrnující lidskou
otevřenost a tvůrčí svobodu, právě tak jako pečlivost, důslednost
a poctivost osobního stanoviska, paralelou ke kvalitě lidského života,
a to je hodnota, která je v současné společnosti masivně vytlačována
hlediskem dosaženého výsledku, efektivnosti výkonu a podobných,
z ekonomie, reklamy a mediální strategie odvozených kritérií. Této
obecné tendenci chce nadace svými skromnými prostředky čelit.
Zároveň však je nepochybné, že jakkoli kvalitní výtvarné umění se
nemůže trvale rozvíjet stranou života celé lidské společnosti, aniž
by ztratilo svůj smysl. Proto je druhým základním kritériem nadace
sociální působnost umění. Z tohoto hlediska je podporována
umělecká tvorba všude tam, kde „slouží“ a účinně spolupracuje
s nějakou neuměleckou činností, tam, kde má umělecké dílo živý
kontakt s veřejností. K tomu slouží specifické granty podporující
projekty veřejného umění, ekologického umění, umění sociálních
minorit a podobné činnosti veřejné působnosti.
Aktivita NSU Praha je bezprostředně zaměřena na podporu
jednotlivců a institucí působících na území České republiky, avšak
s cílem odstranit přetrvávající residua kulturní izolace existující za
komunismu a z ní vyplývající krátkozraký nacionalismus. Důležitým
rysem strategie je orientace na současné umění, to znamená ne na
potvrzené hodnoty minulosti, nýbrž na samu svobodnou tvořivost,
na nerozhodnutou přítomnost, otevřenou budoucnost a na toleranci
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k novým a jiným názorům. Podporou realizace a prezentace umělecké
invence jednotlivých umělců přispívá nadace k posílení role individua
ve společnosti a oponuje nivelizujícím konzumním tendencím.

Programová struktura
NSU Praha uskutečňuje své poslání prostřednictvím
dvou základních programů:
1.
2.

Programu udělování nadačních příspěvků – grantů
Vedením sbírky současného umění

Druhy poskytovaných grantů
Výroční grant
Je udělován jedenkrát ročně. Jeho cílem je napomoci k veřejné
prezentaci umělecké tvorby nadaných, dosud neetablovaných
umělců.
Výroční grant pro tvorbu sociálních minorit
Je udělován jedenkrát ročně. Má za cíl podporovat současné umění
jako nástroj sociální integrace znevýhodněných skupin.
Výroční grant pro tvorbu díla ve veřejném prostoru
Je udělován jedenkrát ročně. Má napomoci k vzniku děl současného
umění ve veřejném prostoru a jejich prostřednictvím povzbudit účast
široké veřejnosti na veřejné diskusi a na rozvoji současného světového
názoru.
Doplňkový grant
Je udělován čtyřikrát ročně. Je omezen částkou 20 000 Kč a jeho
cílem je napomoci k realizaci drobnějších tvůrčích iniciativ, které jsou
zahájeny během roku a k účasti českých umělců na mezinárodních
akcích. Udělování Doplňkových grantů je v posledních letech výrazně
omezeno nedostatkem finančních prostředků. V roce 2013 nebyly
doplňkové granty udělovány.
Specifický grant na podporu programů CSU Praha
je prostředkem stanoveným ve statutu nadace a jeho účelem je
podpora projektů CSU Praha, které sledují cíl totožný s cílem NSU
Praha. Tento grant není udělován z prostředků NIF. V roce 2013 byl
udělen z daru společnosti Conseq.
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Grantová pravidla
Pro poskytování nadačních příspěvků z výnosu příspěvku
z prostředků Nadačního investičního fondu (dále jen NIF) v roce 2001
a následujících

Preambule
Nadace pro současné umění Praha (dále jen „nadace“) se rozhodla
zúčastnit se výběrového řízení na příspěvek z Nadačního investičního
fondu (dále jen NIF) ve druhé etapě.
V souladu s podmínkami výběrového řízení schválila správní rada
nadace grantová pravidla, kterými se v případě přidělení příspěvku
z NIF bude řídit rozdělování výnosů z tohoto příspěvku, který bude
spravován jako vyčleněná část nadačního jmění nadace.

Grantová pravidla
I.

Účel nadačních příspěvků
A. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně
prospěšným cílem, k němuž byla zřízena a pro oblast,
v níž se rozhodla výnosy z příspěvku z NIF rozdělovat,
tj:. k podpoře rozvoje výtvarného umění.

II.

Uchazeči o nadační příspěvek
A. O nadační příspěvek se mohou ucházet
1. občanská sdružení
2. obecně prospěšné společnosti
3. příspěvkové organizace
4. umělci nebo skupiny umělců
B. Příspěvkové organizace se mohou o nadační příspěvek
ucházet za předpokladu, že prokáží spoluúčast státu, kraje
nebo obce na konkrétní účel, k němuž žádají příspěvek od
nadace, ve výši 50%.

III.

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačního příspěvku
A. Nadace vyhlašuje jednou, popřípadě čtyřikrát ročně témata
a výběrová řízení pro předkládání projektů podporovaných
z výnosu příspěvku z NIF
B. Podmínky výběrového řízení vyhlásí nadace obvykle:
1. na internetové adrese nadace
2. společné e-mailové konferenci Akce-cca Praha
3. v odborném tisku
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IV.

Žádost o nadační příspěvek
A. Žádosti o nadační příspěvek se podávají v uzavřené obálce
zřetelně označené v souladu s vyhlášenými podmínkami
na adresu nadace v jednom vyhotovení nejpozději
v poslední den stanovené lhůty pro podávání přihlášek.
Za splnění lhůty se považuje předání přihlášky pověřenému
pracovníkovi nadace do 17 hodin příslušného dne nebo
předání doporučenou zásilkou v poslední den lhůty.
Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou přijaty
do výběrového řízení. Žádost se podává na předepsaném
formuláři, který je k dispozici na www.fcca.cz /nadace/
grantový program/jak požádat o grant
B. Žádost obsahuje tyto údaje:
1. Datum podání žádosti
2. Základní údaje o žadateli – dokládá se u právnické
osoby výpisem z příslušného rejstříku nebo jiného
registru. Subjekty, které nejsou zapsány v rejstříku
u rejstříkového soudu doloží IČO výpisem z registru
ekonomických subjektů vedeného ČSU.
3. Údaje o projektu, který má být příspěvkem podpořen.
Žadatel uvede:
a) název projektu
b) zaměření, popis projektu
c) termín a místo realizace
d) spolupracující instituce
e) potvrzení institucí o spolupráci
f)
dva odborníky, které může SR kontaktovat pro
posouzení žádosti
4. Údaje o celkovém rozpočtu na projekt
a) o celkové částce na realizaci projektu
b) o výši požadovaného příspěvku
c) o krytí nákladů z jiných zdrojů
5. Výčet dříve poskytnutých příspěvků od NSU Praha

V.

Hodnocení žádosti o nadační příspěvek
A. Žádosti o nadační příspěvek jsou po uzávěrce přihlášek
zkontrolovány po formální stránce.
B. V případě, že se k vyhlášeným tématům přihlásil větší počet
žadatelů, než jaký lze uspokojit z vyčleněných prostředků.
Nadace neúplnou žádost vyřadí a vrátí ji žadateli s tím, že
ztrácí v daném výběrovém řízení možnost získat nadační
příspěvek.
C. Pokud není přihlášen očekávaný počet žadatelů, může
nadace vyzvat žadatele, který předložil neúplnou nebo
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D.

E.
F.

G.
H.
I.

J.

formálně nedostačující žádost k jejímu doplnění s tím, že
stanoví lhůtu pro doplnění. Při nedodržení lhůty je nadace
povinna postupovat podle bodu 6/b.
K posouzení žádostí o nadační příspěvky ustavuje správní
rada nejméně tříčlennou odbornou komisi z řad odborníků
působících v aktivně v oblasti, pro kterou bylo vyhlášeno
výběrové řízení. (dále jen posuzovatelé)
Posuzovatelé musí být určeni tak, aby byli odborně schopni
žádost posoudit.
Posuzovatel nesmí být členem orgánů posuzovaného
subjektu a nesmí být v pracovně právním nebo obdobném
vztahu k žadateli. Totéž platí pro osoby, které jsou
k posuzovateli v příbuzenském vztahu.
Posuzovatelé postupují při hodnocení vzájemně nezávisle.
Posuzovatel vyjádří své hodnocení přidělením přiměřeného
počtu bodů od 0 do 10 (max.) každé posuzované žádosti.
Pokud posuzovatel zjistí, že by byl v konfliktu s ustanovením
bodu 6/f, oznámí to předsedovi správní rady nebo jeho
zástupci a požádá o uvolnění z posuzování žádosti. Posouzení
musí být svěřeno jinému posuzovateli.
Komise uspořádá došlé žádosti na základě vyjádření
posuzovatelů do pořadí podle významu, celkového
očekávaného přínosu a předpokladů efektivnosti využití
nadačního příspěvku.

VI. Rozhodování o nadačních příspěvcích.
A. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhodne správní rada
nadace nejpozději do 60 dnů po uzávěrce výběrového řízení.
B. Správní rada na základě stanovisek posuzovatelů a pořadí
navrženého příslušnou odbornou komisí rozhodne o rozdělení
příslušné části výnosů z vyčleněné části nadačního jmění mezi
uchazeče s přihlédnutím k pořadí stanoveném příslušnou
komisí.
C. Správní rada je oprávněna posunout v pořadí doporučeném
komisí jednotlivé žadatele nejvýše o jeden stupeň níže.
V případě, že jde o žadatele, kterému již byl poskytnut
příspěvek v minulých obdobích, může správní rada posunout
v doporučeném pořadí tohoto žadatele o tolik dalších míst,
níže, kolikrát již byl žadateli poskytnut nadační příspěvek.
D. Správní rada je oprávněna určit počet udělených příspěvků
nezávisle na doporučení příslušné odborné komise.
E. O přidělování nadačních příspěvků vede správní rada záznam,
v němž je uveden počet přidělených nadačních příspěvků,
a jmenovitě výše každého poskytnutého nadačního
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F.

G.

příspěvku. Záznam musí být doložen rovněž seznamem
zamítnutých žádostí. Přílohu k zápisu musí tvořit písemné
návrhy příslušných odborných komisí, obsahující složení
komise, pořadí doporučených žádostí a seznam komisemi
nedoporučených žádostí.
O rozhodnutí správní rady o přidělení příspěvku nebo
o rozhodnutí příspěvek neposkytnout musí být žadatel
písemně vyrozuměn tajemníkem nadace do 10 dnů ode
dne rozhodnutí správní rady.
Rozhodnutí správní rady nadace je konečné.

VII. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku (viz příloha)
A. O poskytnutí příspěvku uzavře nadace s žadatelem
písemnou smlouvu. Ve smlouvě se uvede:
1. účel, k němuž je příspěvek poskytován
2. doba pro níž je příspěvek poskytován
3. výše příspěvku
4. povinnost žadatele doložit užití příspěvku ve stanoveném
termínu a formě
5. povinnost žadatele vrátit příspěvek, nebude-li použit
v souladu s účelem, k němuž byl poskytnut nebo
odmítne-li žadatel užití příspěvku průkazně doložit.
B. Pokud žadatel odmítne podepsat smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku ve lhůtě stanovené správní radou,
nejméně však jednoho měsíce, je správní rada oprávněna
použít nepoužité prostředky pro další nadační příspěvek
žadateli následujícím v pořadí doporučených žádostí za
posledním žadatelem, kterému byl nadační příspěvek
poskytnut.
C. V případech, kdy je nadaci vrácen nadační příspěvek
nebo jeho část, je správní rada oprávněna rozhodnout
o tom, že takto uvolněné prostředky budou rozděleny
v dalším grantovém kole.
VIII. Vyhodnocení užití nadačního příspěvku
A. Dozorčí rada je oprávněna vyžádat si ke kontrole
veškerou dokumentaci ke každé podané žádosti.
B. Výrok dozorčí rady a hodnocení výběrového řízení
správní radou tvoří samostatné části výroční správy
nadace za příslušný kalendářní rok.
IX. Závěrečná ustanovení
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A.
B.

Tato grantová pravidla nabývají účinnosti dnem rozhodnutí
Fondu národního majetku o přidělení příspěvku do
nadačního jmění nadace.
Nadace je oprávněna v odůvodněných případech připojit
k nadačnímu příspěvku udělenému podle těchto grantových
pravidel rovněž nadační příspěvek poskytnutý na základě
dosavadních postupů pro udělování nadačních příspěvků
z ostatních zdrojů nadace.

V Praze dne: 15. 5. 2011
Za nadaci: Ludvík Hlaváček
ředitel
Na základě připomínek komise Ministerstva financí, která v roce 2010
provedla kontrolu hospodaření nadace, byla revidována a upravena
smlouva, kterou nadace uděluje granty v následujícím znění:
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Vzorová smlouva na udělení grantu
č. smlouvy:

Smlouva
na Výroční grant NSU Praha pro rok 2012
udělený z prostředků NIF
uzavřená mezi stranami:
Nadace pro současné umění Praha
Jelení 9, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Korespondenční adresa: Jelení 9, 118 00 Praha 1
zastoupená JUDr. Lenkou Deverovou, předsedkyní
správní rady nadace zapsaná v nadačním rejstříku
Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce č. 221.,
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 19-1445300297/0100
IČO: 66000718
dále jen nadace
a
rodné číslo:
IČO:
se sídlem:
bank. spojení:
dále jen příjemce grantu

Článek 1
Předmět smlouvy
1.

2.

Nadace se zavazuje poskytnout za podmínek dle této smlouvy
příjemci grantu účelově finanční částku
1.1 ve výši:
1.2 za účelem realizace projektu:
Příjemce grantu se zavazuje použít grant výlučně v souladu
s účelem a za podmínek dohodnutých touto smlouvou, použít
grant hospodárně, vést řádnou účetní evidenci o použití dílčích
částí grantu, umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolovat
v dohodnutém rozsahu plnění podmínek, za nichž má být nebo
byl grant poskytnut, plnit další podmínky uvedené v článku 3 této
smlouvy.

10

Článek 2
Lhůta pro poskytnutí grantu
1.
2.

Nadace poskytne grant nejpozději do 15 dnů po podpisu této
smlouvy.
Nadace může z důvodu vážného zřetele hodných odložit
poskytnutí grantu, pokud se změnily podmínky na straně příjemce
grantu nebo na straně nadace.

Článek 3
Povinnosti smluvních stran
1.

Příjemce je povinen splnit následující podmínky:
1.1 Příjemce grantu předá nadaci ve lhůtě tří měsíců po ukončení
projektu, nejpozději však do 31. 1. roku následujícího rok,
ve kterém byl grant udělen, Zprávu o realizaci projektu
a vyúčtování poskytnutého grantu, jimiž prokáže, že grant byl
užit pro projekt popsaný v žádosti o poskytnutí grantu.
1.1.1 Zpráva o realizaci projektu musí stručně a věcně
popsat realizovaný projekt a naplnění jeho smyslu.
1.1.2 Vyúčtování musí obsahovat:
1.1.2.1 Číslo smlouvy, kterou byl grant poskytnut
1.1.2.2 Název projektu
1.1.2.3 Datum ukončení realizace projektu
1.1.2.4 Výši grantu
1.1.2.5 Celkové náklady na projekt
1.1.2.6 Výši a podrobnou specifikaci nákladů,
které byly hrazeny z grantu
1.1.2.7 Kopie účetních dokladů k uhrazeným
částkám nákladů s uvedením údaje,
kde je uložen originál dokladu.
1.2 Příjemce grantu se zavazuje, že zveřejní logo a jméno nadace
na všech veřejných prezentacích (pozvánky, plakáty, tiskové
materiály) i v publikacích, které budou projekt provázet, a to
v této závazné formě:
		

Nadace pro současné umění Praha

V anglické verzi publikací:
		

Foundation for Contemporary Arts Prague
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2.
3.

4.

5.

1.3 V případě, že peníze grantu budou použity na výrobu
publikace, příjemce se zavazuje věnovat jeden výtisk
publikace nadaci
Nadace je oprávněna požadovat doplnění zprávy o realizaci
projektu a vyúčtování, které je příjemce povinen v nadaci
stanovené lhůtě poskytnout.
V případě, kdy příjemce neprokáže nepoužití poskytnutého
grantu k účelu dle článku 1. této smlouvy, nebo odmítne-li
příjemce použití grantu průkazně doložit nebo neumožní nadaci
přezkoumání použití grantu, je povinen vrátit grant v plné výši ve
prospěch shora uvedeného účtu nadace do 30 dnů od obdržení
výzvy nadace k vrácení grantu.
Použije-li příjemce pouze část poskytnutého grantu ke
sjednanému účelu, vrátí nevyčerpané finanční prostředky ve
prospěch shora uvedeného účtu nadace do 30 dnů od obdržení
výzvy nadace k vrácení nevyčerpané části grantu.
Nadace poukáže finanční prostředky ve výši grantu dle této
smlouvy na bankovní účet příjemce grantu uvedený v záhlaví této
smlouvy.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Přílohou této smlouvy je projekt, na který se grant uděluje.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných
dodatků. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho
obsahu.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jeden.

za nadaci					
za příjemce grantu
datum:						datum:
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Finanční zdroje nadace
Od roku 1993 byl hlavním zdrojem finančních prostředku pravidelný
příspěvek OSI New York. Do roku 2002, kdy byl tento příspěvek
ukončen, byla rozdělena z prostředků Open Society Institute New York
částka přesahující 45 mil. Kč. V roce 2003 obdržela nadace od OSF
Praha 577.400 Kč, což byly poslední peníze štědré podpory mecenáše
George Sorose poskytnuté v letech 1992—2003 NSU Praha. V minulosti
byla významným zdrojem grantového programu podpora společnosti
Philip Morris udělená v roce 2001.
Podle ustanovení ve statutu (§ XI, odst. 1) podporuje Nadace pro
současné umění Praha činnost Centra pro současné umění, o.p.s.,
jehož je zakladatelem. K podpoře této instituce smí nadace použít
peníze z příspěvku NIF jen prostřednictvím otevřené soutěže, podle
grantových pravidel a na základě doporučení grantové komise
a rozhodnutí správní rady.
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Příspěvek z Nadačního investičního fondu (NIF)
V současnosti je hlavním a rozhodujícím zdrojem činnosti nadace
příspěvek z Nadačního investičního fondu. Nadace intenzivně hledá
nové finanční zdroje pro realizaci svého programu.
Na základě usnesení č. 1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR ze dne 12. 12. 2001 a usnesení vlády ČR č. 1025/01 ze dne
10. 10. 2001 se NSU Praha stala příjemcem příspěvku z finančních
prostředků vyčleněných pro Nadační investiční fond (NIF) ve druhé
etapě ve výši 15 272 000 Kč. (smlouva z 27. 3. 2002. Z této částky bylo
2.290.000 Kč rozděleno třetím osobám, ve smyslu smlouvy s FNM))
zvýšené o 5.125.000 Kč (dodatek ke smlouvě č. 3 ze dne 4. 3. 2003.)
a dále o 3.866.000 Kč (dodatek ke smlouvě č. 4 ze dne 15. 12. 2003.
Z této částky bylo 225.000 Kč rozděleno třetím osobám). V roce 2004
obdržela nadace od FNM příspěvek ve výši 8.991.000 Kč (dodatek
ke smlouvě č. 5 ze dne 1. 11. 2004). Tento příspěvek byl v plné výši
investován do podílových fondů Conseq Invest. V roce 2006 obdržela
nadace zatím poslední příspěvek od FNM ve výši 1 970 000 Kč (dodatek
ke smlouvě č. 7 ze dne 14. 10. 2006), který byl vložen do podílových
fondů ČP Invest. V roce 2009 byla převedena částka vložená do
podílového fondu Nadační ČSOB ve výši 14.395.780,50 Kč do Privat
Bank AG, kde byla uložena na termínovaný účet se zajištěným výnosem
4,3%, což představuje roční výnos 618.770 Kč. V květnu 2012, kdy
vypršela lhůta tříletého termínovaného účtu u Privat Bank AG byla
částka 14.395.780 Kč rozdělena takto:
•
•
•

2.400.000 Kč vloženo na termínovaný
účet Metropolitního spořicího družstva
2.300.000 Kč na termínovaný účet spořícího družstva ANO
6.000.000 Kč vloženo do portfolia společnosti Cyrrus

Zbytek: 3.695.780 Kč uložen na samostatný spořicí
účet Komerční banky.
V roce 2013 byl zakoupen státní dluhopis za 2 miliony Kč.
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Finanční částka pro rok 2013 z výnosů
příspěvku Nadačního investičního fondu za r. 2012
Výnos z investice v Conseq za rok 2012: 716.469 Kč
Výnos z investice v Cyrrus za rok 2012: 175.000 Kč
Výnos Spořitelního družstva ANO: 46.377 Kč
Výnos Metropolitního družstva: 100.800 Kč
Celkový výnos nadace za rok 2012: 1.038.646 Kč
Podle hodnoty PRIBIT pro rok 2012 nadace měla
rozdělit v roce 2013 minimálně částku 197.375 Kč.
Nadace rozdělila v roce 2013 v grantovém procesu částku 200.000 Kč.
Součet všech částek skutečně v grantovém procesu rozdělených
za roky existence programu NIF je k roku 2013 o 248.000 Kč vyšší,
než stanovila minimální částka výpočtem z ročních hodnot PRIBIT.
Podle dosud platných pravidel byly v roce 2013 uděleny „výroční“,
granty fyzickým i právnickým subjektům. „Doplňkové granty“ byly
v tomto roce vzhledem k omezeným finančním možnostem zrušeny.
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Tisková zpráva
Výsledky 21. kola výročních grantů NSU Praha
na podporu výtvarných projektů
Správní rada NSU Praha potvrdila 25. 2. 2013 doporučení odborné
grantové komise, která ve složení: Martin Dostál, Tomáš Knoflíček,
Terezie Nekvindová, Jiří Ptáček a Jan Zálešák posoudila žádosti
o výroční granty NSU Praha.
Bylo předloženo:
23 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů 4 žádosti
v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo ve veřejném prostoru 5 žádostí v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit
Finanční částka k rozdělení:
Pro rok 2013 je hlavním zdrojem prostředků pro financování výročních
grantů NSU Praha výnos z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem
Nadačního investičního fondu (NIF). Vinou obecné situace na peněžních trzích byl i v minulém roce celkový výnos z nadačního jmění
poměrně nízký. Po zvážení stávajících finančních možností nadace,
s přihlédnutím k propadu příjmů v minulých letech, rozhodla správní
rada uvolnit pro rozdělení třetím osobám ve veřejné soutěži pro rok
2013 částku 200.000 Kč. (Minimální hranice stanovená nadaci pomocí
průměrné hodnoty PRIBID v roce 2012, byla ve výši 197.375 Kč)
Metodika rozdělování:
Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení každé
žádosti níže uvedené projekty, kterým doporučila udělit grant ve výši
přiměřené možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla
umělecká kvalita a sociální působení projektu. Kvalitní dlouhodobé
projekty institucí, které nejsou finančně zabezpečeny z jiných zdrojů,
dostaly přednost před individuálními a jednorázovými akcemi a před
projekty institucí, které mají k dispozici i jiné finanční zdroje.
Zrušení doplňkových grantů v roce 2013
Vzhledem k malé částce, kterou má v tomto roce NSU Praha k dispozici, rozhodla komise o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v průběhu roku.
Grant společnosti Conseq:
Kromě finanční částky pocházející z výnosů příspěvku NIF měla
nadace pro rok 2013 k dispozici částku 20 000 Kč, kterou věnovala
v roce 2012 nadaci společnost Conseq Investment Management, a.s.
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Tato částka byla v plném rozsahu poskytnuta Centru pro současné
umění Praha, o.p.s. k podpoře projektu Artlist.
V Praze 22. 2. 2013

17

Seznam grantů udělených z prostředků NIF:
1.

(48 bodů) Artmap, o.s.
Projekt: Rozšíření webového portálu
Částka požadovaná: 50.000 Kč, udělená: 40.000 Kč

2–3. (47 bodů) Dům umění Č. Budějovice
Projekt: Celoroční výstavní plán 2013
částka požadovaná: 150.000 Kč, udělená: 30.000 Kč
2–3. (47 bodů) Artalk, o.s.
Projekt: provoz internetového portálu
Částka požadovaná: 30.000 Kč, udělená: 30.000 Kč
4.

(45 bodů) Galerie 35 m2, o.s.
Projekt: Celoroční výstavní program
Částka požadovaná: 50.000 Kč, udělená: 20.000 Kč

5.

(44 bodů) Umělec má cenu 2013
Projekt: Umělec má cenu. Cena od Vladimíra Kokolii
Částka požadovaná: 32.000 Kč, udělená: 20.000 Kč

6.

(40 bodů) Občanské sdružení „a“
Projekt: Celoroční činnost galerie Ferdinanda Baumanna v Praze
Částka požadovaná: 100.000 Kč, udělená: 15.000 Kč

7–9. (39 bodů) Galerie SPZ
Projekt: Celoroční výstavní program 2013
Částka požadovaná: 40 000 Kč, udělená: 15 000 Kč
7–9. (39 bodů) Entrance Gallery, o.s.
Projekt: Celoroční výstavní program 2013
Částka požadovaná: 50.000 Kč, udělená 15.000 Kč
7–9. (39 bodů) etc. galerie, o.s.
Program: Celoroční výstavní program 2013
Částka požadovaná: 60.000 Kč, udělená: 15.000 Kč
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Sbírka
V roce 1998 založila Nadace Sbírku současného českého umění, do níž
svá díla věnovali přední čeští výtvarní umělci. Hodnota Sbírky, která
koncem roku 2002 byla ohodnocena na 2.745.000 Kč, tvořila do roku
2002 jediné nadační jmění instituce. Poprvé byla Sbírka prezentována
veřejnosti na výstavě Umění pro nemocnici v pražské Galerii Václava
Špály počátkem roku 1999. Část sbírky, jejíž výběr provedl sám
prezident Havel, byla pak následně zapůjčena k expozici v nově
zrekonstruovaném ústředním pavilónu Vojenské nemocnice v Praze
- Střešovicích. V roce 2002 byla další část uměleckých děl Sbírky
dlouhodobě zapůjčena do prostor Kanceláře Prezidenta republiky.
Sbírka je stále doplňována a kromě toho, že je cennou součástí
dokumentace současného českého umění, je zdrojem částečného krytí
nákladů nadace prostřednictvím poplatků soukromých společností ze
zapůjčení děl.
V roce 2004 byla po vzájemné dohodě ukončena dlouhodobá bezplatná zápůjčka 26 obrazů do Ústřední vojenské nemocnice ve
Střešovicích. Na konci roku byla také ukončena na žádost SPH dlouhodobá zápůjčka 30 obrazů pro reprezentační prostory Pražského hradu.
V roce 2009 bylo 11 obrazů ze sbírky zapůjčeno k vystavení v budově
US Business School Praha za poplatek 2.000 Kč/rok.
V roce 2004 připravila NSU Praha katalog, péčí Radky Schmelzové
a grafického studia pixl-e Brno. Nepodařilo se však zatím získat peníze
na jeho vydání.
Seznam autorů, kteří do 31. 12. 2011 darovali umělecké dílo do
sbírky NSU Praha: Céline Allard, Jiří Bartůněk, Barbara Benish Marie
Blabolilová, Josef Bolf, Erika Bornová, Henrich Brummack, Michal
Cihlář, Tomáš Císařovský, Jiří Černický, Jiří 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 Kolář, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Jiří
Kornatovský, Igor Korpaczewski, Alena Kotzmannová, Jiří Kovanda,
František Kowolowski, Petr Kvíčala, Ivana Lomová, Petr Lysáček, Ján
Mančuška, 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 Pastrňák, Jiří
Petrbok, Jaroslav Prášil, Míla Preslová, Lucie Pribik, Martin Raudenský,
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Martin Raudenský, Jolana Ruchařová, Jan Řezáč, Zorka Ságlová, Michal
Sedlák, František Skála jr., Tomáš Smetana, Pittiwat Somtai, Antonín
Střížek, Jiří Surůvka, Čestmír Suška, Adriena Šimotová, Jiří Štourač,
Jindřich Štreit, Kateřina Štenclová, Michaela Thelenová, Roman
Trabura, Richard Tymeš, Jaroslav Valečka, Jiří Valoch, Tomáš Vaněk,
Ivan Vosecký, Martin Zálešák, Martin Zet.
Sbírka je součástí nadačního jmění a je ohodnocena soudním znalcem
dr. Jiřím Šmídem v celkové výši 2.850.000 Kč
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Údaje o instituci
Nadace pro současné umění – Praha
Zapsaná v nadačním rejstříku Krajského obchodního
soudu v Praze 8. 4. 1999 v oddílu A, vložka 221
IČO: 66 00 07 18
NSU Praha je členem Fóra dárců. NSU Praha je pokračovatel Sorosova
centra pro současné umění Praha, v jehož poslání pokračuje a sdílí
s ním základní rysy programu. SCSU Praha bylo založeno v roce 1992
a do roku 1999 plně financováno nadací George Sorose OSI New York.
Nadace úzce spolupracuje s Centrem pro současné umění Praha, o.p.s.,
jehož činnost má podle znění svého statutu podporovat.
Sídlo nadace:
Jelení 9, 118 00 Praha 1 Hradčany
Telefon: 602 612 248
Email: scca@fcca.cz, info@fcca.cz, ludvik.hlavacek@fcca.cz,
Web: www.fcca.cz
Správní rada:
předseda: JUDr. Lenka Deverová
člen: Mgr. Pavla Niklová
člen: PhDr. Alena Pomajzlová
Dozorčí rada:
předseda: Ing. Martin Kupka
člen: Ing. Ivan Chvatík
člen: JUDr. Miroslav Šipovič
Grantová komise:
Martin Dostál,
Tomáš Knoflíček,
Terezie Nekvindová,
Jiří Ptáček,
Jan Zálešák
Ředitel:
PhDr. Ludvík Hlaváček
Účetní:
Ing. Ivana Hájková
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Auditor:
ing. Oldřich Petružálek, auditor KAČR č. 0991
Poděkování:
NSU Praha děkuje panu George Sorosovi za velkorysou podporu
finanční i ideovou v uplynulých jedenácti letech. Rovněž adresujeme
upřímné díky OSF Praha a dalším zahraničním i domácím institucím
a osobám, mezi něž patří zejména: Trust for Mutual Understanding,
Společnost Philip Morris, Daniel Langlois Foundation, Ministerstvo
kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Ohio Art Council, European Cultural
Foundation, Walter Keller, Česko-německý fond budoucnosti. S radostí
děkujeme také umělcům, kteří věnovali svá díla do Sbírky NSU Praha.
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Přehled hospodaření
výr.zpráva N2013

Hospodaření NIF
rok 2013
Příjmy NIF
-výnosy Conseque
-výnosy Cyrrus
-výnosy Spoř.družstvo ANO
-výnosy Metropol.družstvo

1038645,72
716468,96
175000,00
46376,76
100800,00

Výdaje NIF
-granty NIF
správní N

849734,37
220000,00
629734,37

rozdíl

188911,35

Účetnictví 2013
správní náklady NIF
granty celkem
-granty NIF
-granty ostatní
Prodej CP

629733,90
220000,00
200000,00 granty ze zdrojů NIF
20000,00
2687970,00

Náklady celkem

3537703,90

prodej
úroky na běžném účtě
úrok na spoř.účtu
výnosy Conseq
výnos spoř.družstvo ANO
výnosy Cyrrus
úrok Metropol.družstvo
přijatý dar
Výnos z prodeje CP
Výnosy celkem
Hosp.výsledek

2956,96
0,00
9557,94
716468,96
12853,48
175000,00
100800,00
20000,00
2883844,00
3921481,34
383777,44

Stránka 1
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Než za�nete vypl�ovat tiskopis, p�e�t�te si, prosím, pokyny.
Finan�nímu ú�adu pro / Specializovanému �nan�nímu ú�adu

ˇ
Hlavní mesto
Prahu

-

Územnímu pracovišti v, ve, pro

Prahu 1

01 Da�ové identi�ka�ní �íslo

C Z

6 6 0 0 0 7 1 8

02 Identi�ka�ní �íslo

otisk podacího razítka �nan�ního ú�adu

6 6 0 0 0 7 1 8
03 Da�ové p�iznání1)

dodate�né
======

�ádné

6

)

D�vody pro podání dodate�ného
da�ového p�iznání zjišt�ny dne
04 Kód rozlišení typu p�iznání

opravné
=====

1

Po�et p�íloh II. oddílu

-

Po�et zvláštních p�íloh )

0

3 A

Po�et samostatných p�íloh9)

3

8

Zda�ovací období podle § 17a písm.

a

)

zákona

P�IZNÁNÍ

k dani z p�íjm� právnických osob
podle zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“)
za zda�ovací období nebo za období, za které se podává da�ové p�iznání
od

0 1 0 1 2 0 1 3 do 3 1 1 2 2 0 1 3

I. ODDÍL – údaje o poplatníkovi
05 Název poplatníka

N a d a c e

p r o

ˇ a s n e
´
s o u c

ˇ n í
u m e

P r a h a

06 Sídlo10)
a) ulice a �íslo orienta�ní, �ást obce a �íslo popisné

J e l e n í

9

b) obec

c) PS�

P r a h a

1 1 8 0 0
e) �íslo telefonu

d) stát/kód státu

-

-

-

f) �íslo faxu

-

07 Bankovní spojení

1 9 1 4 4 5 3 0 0 2 9 7 / 0 1 0 0
08 P�iznání zpracoval a p�edložil da�ový poradce1)

ano
===

ne

ano
===

ne

ano

ne

ano
===

ne

09 Plná moc da�ového poradce k zastupování uložena u �nan�ního ú�adu dne2)
10 Zákonná povinnost ov��ení ú�etní záv�rky auditorem1)
11 Ú�etní záv�rka nebo p�ehledy o majetku a závazcích a o p�íjmech a výdajích, p�iloženy1),7)
12 Transakce uskute�n�né se spojenými osobami1)
13 Hlavní (p�evažující) �innost

ne

2

)

Kód klasi�kace CZ-NACE2)

.
.

´ ˇ ˇ ´ cinnost
ˇ
nevydelecna
25 5404

ano
===

MFin 5404 - vzor �. 24

1

24

.
.

(platný pro zda�ovací období zapo�atá v roce 2013 nebo jejich �ást, za která lh�ta
pro podání da�ového p�iznání uplyne po 31. prosinci 2013)

ˇ CZ66000718
DIC:
II. ODDÍL – da� z p�íjm� právnických osob (dále jen „da�“)
�ádek

Vyplní v celých K�

Název položky

poplatník

Výsledek hospoda�ení (zisk +, ztráta –)3) nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji3)
108)

ke dni

31.12.2013

�nan�ní ú�ad

383 777

208)

�ástky neoprávn�n� zkracující p�íjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota
nepen�žních p�íjm� (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

-

308)

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bod� 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek
hospoda�ení nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

-

40

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm� (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji na �. 10

3 534 747

50

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)
uplatn�né v ú�etnictví p�evyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona

-

618)

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

-

628)

-

-

70

Mezisou�et (�. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

3 534 747

100

P�íjmy, které nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou
zahrnuty ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

20 000

101

P�íjmy, jež u poplatník�, kte�í nebyli založeni nebo z�ízeni za ú�elem podnikání,
nejsou p�edm�tem dan� podle § 18 odst. 4 a 12 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

9 558

1108)

P�íjmy osvobozené od dan� podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty
ve výsledku hospoda�ení nebo v rozdílu mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

1118)

�ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

-

1128)

�ástky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospoda�ení
nebo rozdíl mezi p�íjmy a výdaji (�. 10)

-

120

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

-

130

P�íjmy nezahrnované do základu dan� podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

-

1408)

P�íjmy a �ástky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou p�íjm� podle § 23
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dan�

-

150

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona p�evyšují odpisy tohoto majetku uplatn�né v ú�etnictví

0

1608)

Souhrn jednotlivých rozdíl�, o které �ástky výdaj� (náklad�) vynaložených
na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� p�evyšují náklady uplatn�né v ú�etnictví

-

1618)

Úprava základu dan� podle § 23 odst. 8 zákona v p�ípad� zrušení poplatníka
s likvidací

-

1628)

-

-

170

Mezisou�et
(�. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)
2

25

3 888 966

3 918 524

Identi�ka�ní �íslo

6 6 0 0 0 7 1 8

P�íloha �. 1 II. oddílu

Da�ové identi�ka�ní �íslo

C Z

6 6 0 0 0 7 1 8

-

A. Rozd�lení výdaj� (náklad�), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajišt�ní
a udržení p�íjm�, uvedených na �ádku 40 podle ú�tových skupin ú�tové t�ídy – náklady
�ádek

Vyplní v celých K�
poplatník
�nan�ní ú�ad

Název ú�tové skupiny (v�etn� �íselného ozna�ení)

1

´
5 - naklady
na provoz organizace

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

6

-

-

7

-

-

8

-

-

9

-

-

10

-

-

11

-

-

12

-

-

13

Celkem

3 534 747

3 534 747

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona
�ádek

Vyplní v celých K�
poplatník
�nan�ní ú�ad

Název položky

1

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 1

2

(neobsazeno)

X

X

3

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 2

-

4

Odpisy hmotného a nehmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 3

-

5

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 4

-

6

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 5

-

7

Odpisy hmotného majetku za�azeného do odpisové skupiny 6

-

8

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve zn�ní ú�inném do 31. prosince 2007

-

9

Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona

-

10

Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku
poplatníka ve zda�ovacích obdobích zapo�atých v roce 2004 a pozd�ji

-

11

Da�ové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

0

b) Ú�etní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn�né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12

Ú�etní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného
majetku, který není vymezen pro ú�ely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatn�né podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajišt�ní a udržení zdanitelných
p�íjm�. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince
2000 se použije zákon ve zn�ní platném do uvedeného data, a to až do doby jeho
vy�azení z majetku poplatníka
3

26

-
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C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdaj� (náklad�) k dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytvá�ené podle zákona �. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt�ní základu dan�
z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o rezervách)
a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do da�ových výdaj� (náklad�) a zákonné opravné položky k pohledávkám,
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují všichni poplatníci
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky

poplatník

�nan�ní ú�ad
X
X

1

(neobsazeno)

X

2

(neobsazeno)

X

3

Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním �ízení vytvo�ené podle
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

-

4

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolven�ním
�ízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

-

5

Stav neproml�ených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvo�it
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

-

6

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám vytvo�ené podle § 8a zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

-

7

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám splatným
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává
da�ové p�iznání

-

8

Opravné položky k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh vytvo�ené podle
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

-

9

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ru�ení za celní dluh
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

-

10

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám, vytvo�ené podle § 8c zákona
o rezervách v daném období, za které se podává da�ové p�iznání

-

11

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám vytvo�ených
podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává da�ové p�iznání

-

12

Úhrn hodnot pohledávek nebo po�izovacích cen pohledávek nabytých postoupením,
uplatn�ných v daném zda�ovacím období, za které se podává da�ové p�iznání jako
výdaj (náklad) na dosažení, zajišt�ní a udržení p�íjm� podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

-

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vypl�ují pouze banky
Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

-

14 )

Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r�, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

-

15

Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

-

16

Pr�m�rný stav poskytnutých bankovních záruk za úv�ry podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

-

178)

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry, vytvo�ené podle
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zda�ovací období

-

18

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úv�ry
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zda�ovacího období

-

13
8

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vypl�ují pouze spo�itelní a úv�rní družstva a ostatní �nan�ní instituce
Pr�m�rný stav rozvahové hodnoty neproml�ených pohledávek z úv�r� poskytnutých
fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru, bez p�íslušenství, v ocen�ní
19
nesníženém o opravné položky již vytvo�ené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)
20
218)
22

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zda�ovacího období
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)
Opravné položky k neproml�eným pohledávkám z úv�r� poskytnutých fyzickým
osobám na základ� smlouvy o úv�ru, vytvo�ené podle § 5a odst. 4 zákona
o rezervách za dané zda�ovací období
Stav zákonných opravných položek k neproml�eným pohledávkám z úv�r�
poskytnutých fyzickým osobám na základ� smlouvy o úv�ru (§ 5a odst. 4 zákona
o rezervách) ke konci zda�ovacího období

-

d) Rezervy v pojiš�ovnictví – vypl�ují pouze pojiš�ovny
23

Rezervy v pojiš�ovnictví vytvo�ené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,
za které se podává da�ové p�iznání

-

24

Stav rezerv v pojiš�ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

-

4

27
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e) Rezerva na opravy hmotného majetku – vypl�ují všichni poplatníci
25

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvo�ená podle § 7 zákona o rezervách
v daném zda�ovacím období

-

26

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci
zda�ovacího období

-

f) Ostatní zákonné rezervy – vypl�ují pouze poplatníci oprávn�ní k jejich tvorb� a použití
27

Rezerva na p�stební �innost vytvo�ená podle § 9 zákona o rezervách v daném
období, za které se podává da�ové p�iznání

28

Stav rezervy na p�stební �innost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podává da�ové p�iznání

-

298) Ostatní rezervy vytvo�ené podle § 10 zákona o rezervách v daném zda�ovacím
období

-

D. (neobsazeno)
E. Ode�et da�ové ztráty od základu dan� podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) nebo snížení základu dan� podílového
fondu o záporný rozdíl mezi jeho p�íjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve zn�ní platném do 14. �ervence
2011 (vyplní se v celých K�)
�ádek

Zda�ovací období nebo období,
za které se podává
da�ové p�iznání,
v n�mž da�ová ztráta vznikla
od – do

Celková výše da�ové
ztráty vym��ené
nebo p�iznávané
za období
uvedené ve sl. 1

ode�tená
v p�edcházejících
zda�ovacích obdobích

ode�tená
v daném
zda�ovacím období

kterou lze ode�íst
v následujících
zda�ovacích obdobích

1

2

3

4

5

0

�ást da�ové ztráty ze sl. 2

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

8

-

-

-

9

Celkem

F. Ode�et podle § 34 zákona )
5

a) Ode�et podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 2004
Vyplní v celých K�
�nan�ní ú�ad
poplatník

�ádek Název položky
1

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

3

(neobsazeno)

X

X

4

�ástka ode�tu uplatn�ná v daném zda�ovacím období z nevyužitého nároku,
vzniklého v p�edchozích zda�ovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12
zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince 2004

5

(neobsazeno)

X

X

b) Ode�et výdaj� (náklad�) p�i realizaci projekt� výzkumu a vývoje od základu dan� podle § 34 odst. 4 až 8 zákona (vyplní se v celých K�)
Zda�ovací období nebo období,
Celková výše výdaj�
�ást výdaj� (náklad�) ze sl. 2
za které je podáváno da�ové
(náklad�) vynaložených
ode�tená
ode�tená
kterou lze ode�íst
v období uvedeném
�ádek p�iznání, v n�mž byly vynaloženy
v p�edcházejících
v daném
v následujících
výdaje (náklady) p�i realizaci
ve sl. 1 p�i realizaci
zda�ovacích obdobích zda�ovacím období zda�ovacích obdobích
projekt� výzkumu a vývoje
projekt� výzkumu
od – do
a vývoje
0

1

2

3

4

5

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

5

Celkem

-

-

5
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G. Celková hodnota poskytnutých dar�, z níž lze na �. 260 uplatnit ode�et podle § 20 odst. 8 zákona5)
Vyplní v celých K�

�ádek Název položky
1
2

poplatník

�nan�ní ú�ad

-

Celková hodnota dar� poskytnutých na ú�ely vymezené v § 20 odst. 8 zákona
pro ode�et ze základu dan� sníženého podle § 34 zákona
Ze �. 1 hodnota dar� poskytnutých vysokým školám a ve�ejným výzkumným
institucím

-

H. Roz�len�ní celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit
na �. 3005)
Vyplní v celých K�
�nan�ní ú�ad
poplatník

�ádek Název položky

-

1

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

2

Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

3

(neobsazeno)

4

Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (�. 1 + 2)

-

59)

Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona

-

X

I. Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í5)
�ádek

X

Po�et samostatných p�íloh

-

Vyplní v celých K�
�nan�ní ú�ad
poplatník

Název položky

18)

Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost metodou
úplného zápo�tu

-

2 9)

Úhrn daní zaplacených v zahrani�í, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápo�tu
(úhrn �ástek z �. 3 samostatných p�íloh k tabulce I)

-

39)

Úhrn �ástek daní zaplacených v zahrani�í, o které lze snížit da�ovou povinnost
metodou prostého zápo�tu (úhrn �ástek z �. 7 samostatných p�íloh k tabulce I)

-

4

Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou lze zapo�íst metodou úplného
a prostého zápo�tu (sou�et �ástek z �. 1 a 3)

-

5

Výše daní zaplacených v zahrani�í, kterou nelze zapo�íst (kladný rozdíl mezi �ástkami
na �. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi �ástkami na �. 4 a na �. 320 II. oddílu)

0

J. Rozd�lení n�kterých položek v p�ípad� komanditní spole�nosti4) (vyplní se v celých K�)
�ádek
0

Název položky a �íslo �ádku II. oddílu, p�ípadn� �íslo
�ádku vyzna�ené tabulky p�ílohy �. 1 II. oddílu,
s nimiž souvisí �ástka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
1

�ástka p�ipadající
na komplementá�e

�ástka p�ipadající
na komanditisty

2

3

-

�ástka za komanditní
spole�nost jako celek
(sl. 2 + 3)
4

-

-

1

Základ dan� nebo da�ová ztráta z �. 200 (�. 201)

2

Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát)
podléhajících zdan�ní v zahrani�í (�. 210)

3

(neobsazeno)

4

Nárok na ode�et podle § 34 odst. 4 zákona
(p�íslušný �ádek sl. 2 tabulky F/b)

-

-

-

5

Hodnota dar� poskytnutých na ú�ely vymezené
v § 20 odst. 8 zákona (�. 1 tabulky G)

-

-

-

6

Z �. 5 hodnota dar� poskytnutých vysokým školám
a ve�ejným výzkumným institucím (�. 2 tabulky G)

-

-

-

7

Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1
zákona (�. 4 tabulky H)

-

-

-

8

(neobsazeno)

9

Úhrn dan� zaplacené v zahrani�í, kterou lze zapo�íst
metodou úplného a prostého zápo�tu (�. 4 tabulky I)

X

X

X

X

-

X

X

-

-

K. Vybrané ukazatele hospoda�ení
M�rná
jednotka

�ádek Název položky
1

Ro�ní úhrn �istého obratu

2

Pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc�,
zaokrouhlený na celé �íslo

K�
osoby
6

29

Vyplní
poplatník

3 921 481
1

�nan�ní ú�ad
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Vyplní v celých K�

�ádek

poplatník

�nan�ní ú�ad

200

Základ dan� p�ed úpravou o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, a p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona, nebo da�ová ztráta p�ed úpravou o �ást základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 10 + 70 – 170)3)

0

201

�ást základu dan� nebo da�ové ztráty p�ipadající na komplementá�e3),4)

-

2108)

Úhrn vy�atých p�íjm� (základ� dan� a da�ových ztrát) podléhajících zdan�ní
v zahrani�í3)5)

-

220

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, p�ed snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst. 8 zákona5) nebo da�ová ztráta po úprav� o �ást základu dan�
(da�ové ztráty) p�ipadající na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní
v zahrani�í, u nichž je uplat�ováno vyn�tí (�. 200 – 201 – 210)3)

0

230

Ode�et da�ové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona5)

0

240

Ode�et dosud neuplatn�ného nároku, vzniklého v p�edchozích zda�ovacích
obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve zn�ní platném do 31. prosince
2004

0

-

241

0

242

Ode�et podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

0

250

Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, snížený o položky podle § 34, p�ed snížením o položky
podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (�. 220 – 230 – 240 – 241 – 242)3)

0

�ástka podle § 20 odst. 7 zákona, o niž mohou poplatníci, kte�í nejsou založeni
nebo z�ízeni za ú�elem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ dan�
uvedený na �. 250
Ode�et dar� podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými
vysokým školám a ve�ejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z �ástky
na �. 250)5)
Základ dan� po úprav� o �ást základu dan� (da�ové ztráty) p�ipadající
na komplementá�e a o p�íjmy podléhající zdan�ní v zahrani�í, u nichž je
uplat�ováno vyn�tí, snížený o položky podle § 34 a �ástky podle § 20 odst. 7
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dol�5) (�. 250 – 251 – 260)

251
260
270

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

280

0
19

�. 270 x �. 280

0

290

Da�

300

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do �ástky na �. 290)5)

0

301

-

-

310

Da� upravená o položky uvedené na �. 300 a 301 (�. 290 – 300 ± 301)5)

0

320

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� uvedenou na �. 3105)
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 310)

330

Da� po zápo�tu na �. 320 (�. 310 – 320), zaokrouhlená na celé K� nahoru )

0

3318)

Samostatný základ dan� podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny
dol�5)

-

332

Sazba dan� (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

-

100

5

Da� ze samostatného základu dan�
zaokrouhlená na celé K� nahoru

333

�. 331 x �. 332 ,
100

0

334 )

Zápo�et dan� zaplacené v zahrani�í na da� ze samostatného základu dan�
(nejvýše do �ástky uvedené na �. 333)

-

335

Da� ze samostatného základu dan� po zápo�tu (�. 333 – 334),
zaokrouhlená na celé K� nahoru

0

340

Celková da� (�. 330 + 335)

0

360

Poslední známá da� pro ú�ely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a
odst. 1 zákona (�. 340 – 335 = �. 330)

8

7

30

0

ˇ CZ66000718
DIC:

III. ODDÍL – (neobsazeno)
�ádek

Název položky

1
2
3

Vyplní v celých K�
poplatník

�nan�ní ú�ad

(neobsazeno)

X

X

(neobsazeno)

X

X

(neobsazeno)

X

X

IV. ODDÍL – dodate�né da�ové p�iznání
�ádek

Vyplní v celých K�

Název položky

poplatník

�nan�ní ú�ad

1

Poslední známá da�

-

2

Nov� zjišt�ná da� (�. 340 II. oddílu)

-

3

Zvýšení (+), snížení (–) dan� (�. 2 – �. 1)

-

4

Poslední známá da�ová ztráta

-

5

Nov� zjišt�ná da�ová ztráta (�. 220 II. oddílu)

-

6

Zvýšení (+), snížení (–) da�ové ztráty (�. 5 – �. 4)

-

V. ODDÍL – placení dan�
Vyplní v celých K�

Název položky

�ádek

poplatník

�nan�ní ú�ad

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

-

28)

Na zajišt�ní dan� sraženo plátcem (§ 38e zákona)

-

3 8)

Uplat�ovaný zápo�et dan� vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)

-

Nedoplatek (–)
P�eplatek (+)

0

1

4

(�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) < 0
(�. 1 + �. 2 + �. 3 – �. 340 II. oddílu) > 0

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO P�IZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

-

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

-

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

-

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)
Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

´ ˇ
´
JUDr. Lenka Deverova/predseda
spravní
rady
Osoba oprávn�ná k podpisu
Datum

2 7 0 4 2 0 1 4

Vlastnoru�ní podpis osoby oprávn�né k podpisu
Otisk
razítka

Vysv�tlivky:
) Nehodící se škrtn�te
) Vyplní �nan�ní ú�ad
) V p�ípad� vykázání ztráty nebo da�ové ztráty se uvede �ástka se znaménkem minus (–)
4
) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní spole�ností
5
) Pokud poplatníkem dan� je komanditní spole�nost, uvede pouze �ástky p�ipadající na komanditisty
6
) P�i podání dodate�ného da�ového p�iznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, budou
na zvláštní p�íloze uvedeny d�vody pro jeho podání. P�i elektronickém podání t�chto dodate�ných da�ových p�iznání je sou�ástí programového vybavení
aplikace textové pole pro vypln�ní zvláštní p�ílohy.
7
) Ú�etní záv�rka nebo p�ehled o majetku a závazcích a p�ehled o p�íjmech a výdajích, jako p�íloha vyzna�ená pod položkou 11 v I. oddílu, je sou�ástí da�ového
p�iznání (§ 72 odst. 2 zákona �. 280/2009 Sb., da�ový �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Pro ú�ely elektronického podání da�ového p�iznání se Ú�etní
záv�rkou rozumí elektronické p�ílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, pop�ípad� Vybrané údaje z P�ehledu o zm�nách
vlastního kapitálu, které jsou sou�ástí programového vybavení aplikace, a Opis P�ílohy ú�etní záv�rky, vkládaný s použitím E-p�ílohy jako samostatný
soubor typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
P�ehledy o majetku a závazcích a p�íjmech a výdajích a Ú�etní záv�rky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání
pro da�ovou správu k dispozici elektronické p�ílohy se závazn� stanoveným uspo�ádáním údaj�, lze ú�inn� elektronicky podat prost�ednictvím E-p�íloh,
umož�ujících vložení souboru typu .doc, .txt, .xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8
) Bude-li vypln�n n�který z takto ozna�ených �ádk�, je nutné ve smyslu díl�ích pokyn� pro jejich vypln�ní rozvést na zvláštní p�íloze v�cnou nápl� �ástky
vykázané na p�íslušném �ádku, pop�ípad� její propo�et. P�i elektronickém podání da�ového p�iznání jsou textová pole pro vypln�ní zvláštních p�íloh
sou�ástí programového vybavení aplikace.
9
) Výpo�et �ástky vykázané na takto ozna�eném �ádku se provede na samostatné p�íloze. Tiskopisy samostatných p�íloh vydává Ministerstvo �nancí. Pro ú�ely
elektronického podání da�ového p�iznání jsou elektronické verze t�chto tiskopis� sou�ástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro da�ovou správu.
10
) § 17 odst. 3 zákona.
1
2
3

8

31

Výkaz zisku a ztráty
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Příloha k účetní závěrce

!
!

Příloha k účetní závěrce
Nadace pro současné umění Praha
k 31.12.2013

!
!
!

Údaje přílohy vycházející z účetních písemností účetní jednotky
/účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti/
a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

!
Obsah přílohy
!
!
A/ OBECNÉ ÚDAJE
!

1. popis účetní jednotky
2. majetková či smluvní spoluúčast jednotky v jiných společnostech
3. zaměstnanci nadace, osobní náklady

!
!
B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZÁSADY
!

1. způsob ocenění majetku
2. odpisování
3. přepočet cizích měn na českou měnu

!
!
C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

!
!
!
!
!

vlastní jmění
pohledávky a závazky
rezervy
výše přijatých příspěvků
výše poskytnutých příspěvků
hmotný a nehmotný majetek společnosti

34

!
!
!
!
!
!
OBECNÉ ÚDAJE
!
1. Popis účetní jednotky
!
Název: Nadace pro současné umění Praha
!
Sídlo: Jelení 9, Praha 1
!
Právní forma: nadace
IČO: 66000718
!

Rozhodující předmět činnosti: podpora rozvoje současného výtvarného
umění, rozvoj porozumění v rámci regionu bývalých soc.států

!

Zakladatel a datum vzniku společnosti: Open Society Found, 21.4.1997
pod názvem Nadace Sorosovo centrum pro současné umění.
8.4.1999 byla nadace přeregistrována podle nového zákona o Nadacích
s novým názvem Nadace pro současné umění Praha, IČO a DIČ zůstaly
stejné.

!
Změny provedené v uplynulém účetním období:
!
Správní rada Nadace:
předseda : Judr.Lenka Deverová
členové : PhDr.Alena Pomajzlová
Mgr.Pavla Niklová

!

Dozorčí rada Nadace
předseda : ing.Martin Kupka
členové : ing.Ivan Chvatík
Judr.Miroslav Šipovič

!

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných
společnostech

35

!

společnost je zakladatelem Centra pro současné umění, obecně
prospěšnou společnost s vkladem 1000,- Kč

!
!
!
!

3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
K 31.12.2013 zaměstnává nadace jednoho pracovníka v trvalém pracovním
poměru. Celkové osobní náklady vynaložené za uvedené zdaňovací období
jsou 569 597Kč.
B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ZÁSADY A ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ

!

Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č.
563/1991Sb. o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí
ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro
politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné
organizace.

!
1.Způsob ocenění majetku
!

1.1. Zásoby
-nadace nevlastní žádné zásoby

!

1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku
vytvořeného vlastní činností
- nadace nevytváří žádný investiční majetek vlastní činností

!

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
- ve sledovaném období nadace má majetkovou účast jako zakladatel
společnosti Centrum pro současné umění Praha-o.p.s. s vkladem
1000,-Kč, finanční prostředky, které získala z Nadačního
investičního fondu, vložila do podílových fondů: Conseq Invest
dluhopisový fond, Conseq Invest Akciový fond ,ČSOB Nadační fond,
v roce 2006 nakoupila podílové listy ve společnosti ČS Invest.
V roce 2009 prodala podílový fond ČSOB a peníze vložila na účet
Priv.banky. V roce 2011 byl ukončen vklad u Privat.banky, peníze
byly vloženy do Metropolitního spořit.družstva, do
Spořit.družstva ANO a do společnosti Cyrrus, a.s.
V roce 2013 byla ukončena účast v Metropolitním spořitelním
družstvu a ve Spořitelním družstvu ANO.

!

!

36

2. Odepisování

!
!

Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku účetní
jednotka sestavila v interním předpisu tak, že za základ vzala
metody používané při vyčíslování daňových odpisů.
Daňové odpisy ve smyslu zákona o dani z příjmu nejsou uplatňovány.

3. Přepočet cizích měn na českou měnu
-ke dni účetní uzávěrky je majetek v cizí měně vyjádřen kursem ČNB

!
!

!
!
!
!
!
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!

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
1. Vlastní jmění
- základní jmění nadace ve formě nadačního jmění zapsaného
v nadačním rejstříku 1125000Kč, k 28.6.2001 zvýšeno Usnesením
Městského soudu na částku 1755000Kč, 18.10.2001 podána žádost o
registraci navýšení nadačního jmění na 2880000Kč.
- nerozdělený zisk minulých let 7326422,91Kč
- ztráta za účetní období 2000 po zdanění -5753986,75 Kč
- hospodářský výsledek po zdanění v roce 2001 978134,17 Kč
- ztráta za účetní období 2002 po zdanění -1118031,97Kč
- ztráta za účetní období 2003 po zdanění -2279208,81Kč
- v roce 2002 obdržela Nadace pro současné umění finanční majetek
ve výši 15272000,-Kč od Nadačního investičního fondu s tím, že
14.6.2002 byla podána žádost o navýšení nadačního jmění o tuto částku
- v roce 2003 obdržela Nadace pro současné umění Praha finanční
majetek ve výši 8991000,-Kč od Nadačního investičního fondu .
- v roce 2004 obdržela Nadace pro současné umění Praha finanční
majetek ve výši 8991000,-Kč od Nadačního investičního fondu
- hospodářský výsledek po zdanění za rok 2004 ve výši 533913,55Kč
- hospodářský výsledek po zdanění za rok 2005 ve výši 845258,37Kč
- v roce 2006 obdržela Nadace pro současné umění Praha finanční
majetek ve výši 1970000,-Kč od Nadačního investičního fondu
- hospodářský výsledek po zdanění za rok 2006 ve výši -761537,14Kč
- hospodářský výsledek po zdanění za rok 2007 ve výši -710811,61Kč
- hospodářský výsledek po zdanění za rok 2008 ve výši -533892,96Kč
- hospodářský výsledek po zdanění za rok 2009 ve výši 244038,87Kč
- hospodářský výsledek po zdanění za rok 2010 ve výši -389786,25Kč
- hospodářský výsledek po zdanění za rok 2011 ve výši 360029,70Kč
- hospodářský výsledek po zdanění za rok 2012 vy výši -271834,68Kč

!

2. Pohledávky a závazky
-pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti nadace nemá

!

3. Rezervy
-nadace rezervy nevytvořila ani nečerpala

!

4. Výše přijatých příspěvků
Společnost získala v roce 2013 příspěvek ve výši 20000Kč

!
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!

Výnosy nadace v roce 2013:
-tržby ze služeb
-úroky na účtech nadace
-výnosy z kapitál.fondů
-výnosy z prodeje CP
-příspěvek

5. Výše nákladů
Celková výše
-z toho N na
-z toho N na

!

!

0,00Kč
9557,94Kč
1005122,44Kč
2883844,00Kč
20000,00Kč

na provoz organizace
nákladů :
správu nadace:
poskytnuté příspěvky:

3537703,90Kč
849734,37Kč
220000,00Kč

6. Hmotný a nehmotný majetek nadace
Společnost v roce 2013 nepořídila žádný hmotný majetek.

!

!
!
!
!
!
!
!

Společnost získala při svém založení v roce 1997 majetek ve výši
584074,56Kč od FCU.
Společnost získala v roce 1998 darem obrazy ve výši 1125000Kč a v
roce 1999 obrazy v hodnotě 1725000Kč.
Celkem tedy společnost vlastní obrazy v hodnotě 2850000Kč.
V roce 2001 obdržela nadace darem knihy v hodnotě 500000Kč
V roce 2009 darovala Nadace knihy v hodnotě 500000Kč Centru
pro současné umění Praha,o.p.s.

Společnost obdržela v průběhu let 2001-2007 finanční majetek ve
výši 35224000,-Kč od Fondu národního majetku. Tyto prostředky byly
vloženy do investičních fondů, ze kterého jsou získány dividendy,
za rok 2013 v celkové výši 1005122,44Kč.
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