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1.

Údaje o instituci
Nadace pro současné umění - Praha
Zapsaná v nadačním rejstříku Krajského obchodního soudu
v Praze 8. 4. 1999 v oddílu N, vložka 221
IČO: 66 00 07 18
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 podle znění
svého statutu v rámci svých možností podporuje.
Sídlo nadace:
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7
Tel: 602 612 248
e-mail: scca@fcca.cz
		
info@fcca.cz
		
ludvik.hlavacek@fcca.cz
		
www.fcca.cz
Správní rada:
JUDr. Lenka Deverová, předseda
Mgr. Pavla Niklová, člen
PhDr. Alena Pomajzlová, člen
Dozorčí rada:
Katherine Kastner, předseda
Ing. Ivan Chvatík, člen
JUDr. Miroslav Šipovič, člen
Grantová komise:
Viktor Čech
Marcel Fišer
Josef Ledvina
Eva Mráziková
Zuzana Štefková
Zaměstnanci:
PhDr. Ludvík Hlaváček, ředitel
Ing. Ivana Hájková, účetní
Auditor:
APOGEO | ROHAN BUSINESS CENTRE
Recepce B, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8
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1.1 Poděkování
NSU Praha děkuje panu Georgi Sorosovi za velkorysou podporu,
finanční i ideovou, v prvních jedenácti letech fungování organizace.
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 Scalo Verlag, Česko-německý fond
budoucnosti. S radostí děkujeme také umělcům, kteří věnovali svá díla
do Sbírky NSU Praha.
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2. 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,
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, 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 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.
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3. Programová struktura
NSU Praha uskutečňuje své poslání prostřednictvím
tří základních programů:
1. Programu udělování nadačních příspěvků – grantů
2. Vedením sbírky současného umění
3. Správou domu na adrese Dukelských hrdinů 500/25a

4. 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“ může být udělován až 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.
„Specifický grant na podporu programů CSU Praha“ je prostředkem stanoveným ve statutu nadace a jeho účelem je realizace
projektů CSU Praha, které sledují cíl totožný s cílem NSU Praha.

Grantová pravidla, způsob rozdělení a distribuce grantů
a vzorová grantová smlouva viz.: www.fcca.cz
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5. 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 poskytované v letech 1992 – 2003 NSU Praha. V minulosti byl významným partnerem Trust for Mutual Understanding, který se dlouhodobě
podílel na spolufinancování pobytů českých umělců a teoretiků v USA.
Podle ustanovení ve statutu (§ XI, odst.1) podporuje Nadace pro
současné umění Praha činnost Centra pro současné umění, o.p.s., jehož
je zakladatelem.

6. Příspěvek z Fondu národního majetku
Od roku 2002 je hlavním a rozhodujícím zdrojem prostředků umožňujících činnost nadace příspěvek z Fondu národního majetku. 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, a to v celkové
výši ve výši 35 224 000,- Kč. Tuto částku nadace ve shodě se zněním
smlouvy s Fondem národního majetku České republiky (Smlouva 000712002-211-S-N-27) a jejich 8 dodatků částečně rozdělila v grantech třetím
osobám (do povolené výše 15% poskytnuté částky) a z větší částky
investovala do nákupu cenných papírů.
Dne 29. 7. 2014 byl podepsán dokument Dohody o ukončení
smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. Etapě
uzavřená podle § 18 odst. 2) písmeno a) bod 6 zákona č. 171/1991 Sb.
mezi Nadací pro současné umění Praha a Fondem národního majetku,
respektive Ministerstvem financí České republiky. Tímto dokumentem
se ruší povinnost NSU Praha řídit se povinnostmi zrušené smlouvy.
Nadace však hodlá i nadále uskutečňovat každoroční grantový proces
a rozdělovat získané prostředky podle stávajících grantových pravidel.
V roce 2014 prodala nadace část podílových listů společnosti
Conseq Investment a společnosti Cyrrus a celé portfolio společnosti
Česká spořitelna Investment, a zakoupila za částku 21 100 000,-Kč dům
na adrese Praha 7, Dukelských hrdinů 500/25a. Dům byl pronajat Centru
pro současné umění Praha, o.p.s. za nájem 60 000,- Kč měsíčně.
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7.

Finanční částka pro hospodaření
v roce 2017

V roce 2017 hospodařila nadace s příjmy v celkové částce
1 828 598,-. Tuto částku tvořil: výnos příspěvku NIF za rok 2016 (Conseq
Invest 264 238,-, kupon ze státního dluhopisu 80 000,-) výnos z pronájmu domu (720 000,-), přefakturace Internetu (13 922,-), prodej obrazů
sbírky (486 200,-), dary (254 238,-) a grant společnosti Conseq (10 000).
Vzhledem k vysokým nákladům na probíhající rekonstrukci domu správní rada nadace rozhodla rozdělit v grantovém řízení v roce 2017 částku
250 000,-Kč

V roce 2014 zakoupila Nadace pro současné umění Praha za částku
21 100 000,- Kč dům na pražské Letné.
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8. Tisková zpráva NSU Praha
Výsledky 25. kola výročních grantů NSU
Praha na podporu výtvarných projektů.
Správní rada NSU Praha potvrdila 28. 2. 2017 doporučení odborné
grantové komise, která ve složení, Viktor Čech, Marcel Fišer, Josef Ledvina, Eva Mráziková a Zuzana Štefková posoudila žádosti o výroční granty
NSU Praha pro projekty realizované v roce 2017.
Bylo předloženo:
34 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů
8 žádostí v kategorii projektů pro oblast umělecké dílo
ve veřejném prostoru
3 žádosti v kategorii výtvarných projektů sociálních minorit
Finanční částka k rozdělení
Stejně jako v minulých letech je finančním zdrojem pro podporu
projektů realizovaných v roce 2017 loňský výnos z nadační jistiny vytvořené příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF).
Po zvážení stávajících finančních možností nadace, s přihlédnutím
k nákladům probíhající rekonstrukce domu v majetku nadace a propadu
příjmů z cenných papírů v posledních letech, rozhodla správní rada nadace uvolnit pro rozdělení třetím osobám ve veřejné soutěži pro rok 2017
částku 250 000,-Kč.
Metodika rozdělování
Každý jednotlivý člen grantové komise sestavené z renomovaných
odborníků posoudil všechny předložené projekty, které vyhověly pravidlům grantového řízení, a ohodnotil je body na škále 0 – 10. Součtem
bodového hodnocení celé komise vzniklo pořadí projektů reflektující
společný názor komise. Takto vytvořené pořadí pak bylo směrodatné pro
rozhodnutí o udělení grantu ve výši přiměřené potřebám projektu a možnostem nadace.
Nadace lituje, že nemůže podpořit další kvalitní projekty.
Grant společnosti Conseq
Kromě finanční částky pocházející z výnosů příspěvku NIF měla
nadace pro rok 2017 k dispozici částku 10 000,-Kč, kterou v roce 2016
věnovala nadaci společnost Conseq Investment Management, a.s. Tato
částka byla v plném rozsahu poskytnuta Centru pro současné umění
Praha, o.p.s. k jehož podpoře váží nadaci její zakladatelské povinnosti
formulované ve statutu.
V Praze 28. 2. 2017
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Seznam projektů, kterým byly uděleny
granty NSU Praha v roce 2017
1. (45 bodů) Galerie 35m2
projekt: Celoroční výstavní program galerie pro rok 2017
částka požadovaná: 20 000,- Kč
částka udělená: 20 000,- Kč
2. (42 bodů) Are events.org, z. s.
Projekt: Ester Krumbachová,
prezentace dosud nezpracované mezioborové tvorby
částka požadovaná: 50 000,- Kč
částka udělená: 35 000,- Kč
3.-4. (41 bodů) Entrance Gallery, spolek
Projekt: Celoroční výstavní program galerie v roce 2017
částka požadovaná: 50 000,- Kč
částka udělená: 35 000,- Kč
3.-4. (41 bodů) Umělec má cenu
projekt: Umělec má cenu 2017, cena od Anny Daučíkové
částka požadovaná: 30 000,- Kč
částka udělená: 26 000,- Kč
5. (39 bodů) Galerie SPZ
projekt: Celoroční výstavní program pro rok 2017
částka požadovaná: 40 000,- Kč
částka udělená: 25 000,- Kč
6.-7. (38 bodů) INI Projekt, z.s.
projekt: UMA Audioguide v Ústí n. Labem
částka požadovaná: 35 000,- Kč
částka udělená: 16 000,- Kč
6.-7. (38 bodů) Kateřina Štroblová
projekt: Dým nad Babiččiným údolím.
Projekt ve veřejném prostoru České Skalice
částka požadovaná: 21 500,- Kč
částka udělená: 16 000,- Kč
8. (37 bodů) Galerie etc., z.s.
projekt: Doprovodná publikace k projektu Politika pravdy
částka požadovaná: 25 000,- Kč
částka udělená: 16 000,- Kč
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9. (36 bodů) Kolektiv A.M. 180
projekt: Frontier Justice Experience
částka požadovaná: 48 100,- Kč
částka udělená: 16 000,- Kč
10.-12. (35 bodů) Pavel Ryška
projekt: Aktualizace a rozšíření kritického pořadu
o privatizaci Krátkého filmu
částka požadovaná: 20 000,- Kč
částka udělená: 15 000,- Kč
10.-12. (35 bodů) Tereza Záchová
projekt: Everything Happens Inevitably, výstava v Norsku
částka požadovaná: 32 400,- Kč
částka udělená: 15 000,- Kč
10.-12. (35 bodů) Kateřina Olivová
projekt: Celoroční činnost galerie Umakart v Brně
částka požadovaná: 90 000,- Kč
částka udělená: 15 000,- Kč
Na dalších místech se umístily projekty:
13. (32 bodů) Deana Kolenčíková,
projekt: Tajenka, textové intervence na Letenském náměstí v Praze
14.-15. (31 bodů) Julia Grybos a Barbara Zentková,
projekt: Výstava v New Yorku
14.-15. (31 bodů) Fotograf 07 z.s./Matěj Pavlík,
projekt: Psychotronika- výzkum a výstava
16.-18. (30 bodů) Milena Dopitová, projekt: monografie
16.-18. (30 bodů) Kateřina Šedá, projekt: Šalina Music Tour
16.-18. (30 bodů) Luhovaný Vincent, z.s.,
projekt: výstava v Lázních Luhačovice
19.-20. (29 bodů) Bludný kámen, z.s.., Projekt: Zvukem přes obraz
19.-20. (29 bodů) Městské centrum kultury a vzdělání Týn n. Vltavou,
projekt: Výstavní projekt a katalog

Přehled požadovaných částek
V kategorii obecných grantů 					
1 736 600,V kategorii umění ve veřejném prostoru			
526 500,V kategorii umění sociálních minorit 				
156 000,Celkem požadováno						2 419 100,-
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9. 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,
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 tehdejší prezident Havel, byla 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 za 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.

Prostor bývalé pekárny, jenž zaujímá celkovou plochu 1200m2, je postupně
rekonstruován. Již nyní zde kromě NCSU sídlí umělecké organizace Společnost
Jindřicha Chalupeckého, Artyčok.TV, spolek Skutek, Fair Art, StartPoint Prize,
Are a jlbjlt.
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Seznam autorů, kteří do 31. 12. 2014 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 Merta, 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, 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.
V roce 2017 byla se souhlasem správní rady nadace a dotyčných
umělců – dárců část sbírky prodána ve veřejné dražbě.
Získaná finanční částka 740 438,- (486 200 z prodeje stávající
sbírky, 254 238 jako nový dar) byla investována do rekonstrukce budovy
na adrese Dukelských hrdinů 500/25a, která je v majetku nadace.
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10. Prohlášení o ostatních skutečnostech
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11. Zpráva auditora
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12. Účetní uzávěrka
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