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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, 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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PROGRAMOVÁ STRUKTURA

NSU Praha uskutečňuje své poslání prostřednictvím dvou základních 
programů:

1. Programu udělování nadačních příspěvků – grantů
2. 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.

— „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.



NADACE PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 5

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

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) v Bulletinu Informačního centra neziskových organizací (ICN)
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2) na internetové adrese nadace
3) na společné e ‑mailové konferenci Akce ‑cca Praha
4) v odborném tisku

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:
— název projektu
— zaměření, popis projektu
— termín a místo realizace
— spolupracující instituce
— potvrzení institucí o spolupráci
— dva odborníky, které může SR kontaktovat pro posouzení žádosti

4) Údaje o celkovém rozpočtu na projekt
— o celkové částce na realizaci projektu
— o výši požadovaného příspěvku
— o krytí nákladů z jiných zdrojů
— 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 formálně nedostačující žádost 
k jejímu doplnění s tím, že stanoví lhůtu pro doplnění. Při nedodržení lhůty 
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je nadace povinna postupovat podle bodu 6/b.

D) 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)

E) Posuzovatelé musí být určeni tak, aby byli odborně schopni žádost 
posoudit.

F) 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.

G) Posuzovatelé postupují při hodnocení vzájemně nezávisle.

H) Posuzovatel vyjádří své hodnocení přidělením přiměřeného počtu bodů od 
0 do 10 (max.) každé posuzované žádosti.

I) 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.

J) 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 příspěvku. Záznam musí být doložen rovněž 
seznamem zamítnutých žádostí. Přílohu k zápisu musí tvořit písemné 
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návrhy příslušných odborných komisí, obsahující složení komise, pořadí 
doporučených žádostí a seznam komisemi nedoporučených žádostí.

F) 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.

G) 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

A) Tato grantová pravidla nabývají účinnosti dnem rozhodnutí Fondu 
národního majetku o přidělení příspěvku do nadačního jmění nadace.

B) Nadace je oprávněna v odůvodněných případech připojit k nadačnímu 
příspěvku udělenému podle těchto grantových pravidel rovněž nadační 
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příspěvek poskytnutý na základě dosavadních postupů pro udělování 
nadačních příspěvků z ostatních zdrojů nadace.

V Praze dne: 15. 5. 2009 Za nadaci:
Ludvík Hlaváček
ředitel
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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:

VZOROVÁ SMLOUVA NA UDĚLENÍ GRANTU:

č. smlouvy:

SMLOUVA
NA VÝROČNÍ GRANT NSU PRAHA PRO ROK 2014 

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.
IČO: 66000718
bankovní spojení: Komerční banka, č.účtu: 19‑1445300297/0100
dále jen nadace
a

r. č.: IČO:
se sídlem:
bank. spojení:
dále jen příjemce grantu

Článek 1
Předmět smlouvy

1. Nadace se zavazuje poskytnout za podmínek dle této smlouvy příjemci 
grantu účelově finanční částku

1.1. ve výši

1.2. za účelem realizace projektu:

2. 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, 
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za nichž má být nebo byl grant poskytnut, plnit další podmínky uvedené 
v článku 
3 této smlouvy.

Článek 2
Lhůta pro poskytnutí grantu

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:
– Číslo smlouvy, kterou byl grant poskytnut
– Název projektu
– Datum ukončení realizace projektu
– Výši grantu
– Celkové náklady na projekt
– Výši a podrobnou specifikaci nákladů, které byly hrazeny 

z grantu
– 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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1.3. V případě, že peníze grantu budou použity na výrobu publikace, 
příjemce se zavazuje věnovat jeden výtisk publikace nadaci

2. Nadace je oprávněna požadovat doplnění zprávy o realizaci projektu 
a vyúčtování, které je příjemce povinen v nadaci stanovené lhůtě 
poskytnout.

3. 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.

4. 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.

5. 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. Přílohou této smlouvy je projekt, na který se grant uděluje.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
3. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. 

Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží jeden.

 
za nadaci za příjemce grantu
dat.: dat.:
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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 
poskytované v letech 1992 – 2003 NSU Praha. V minulosti byl významným 
partnerem Trust for Mutual Understending, 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.
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PŘÍSPĚVEK Z FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU

V současnosti je hlavním a rozhodujícím zdrojem činnosti 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 ve výši 15 272 000 Kč. (smlouva 
z 27.3.2002. Z této částky bylo 2 290 000 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 rozděleno třetím osobám). V roce 2004 obdržela 
nadace od FNM příspěvek ve výši 8 991 000 (dodatek ke smlouvě č. 5  
ze dne 1.11. 2004). K dnešnímu dni je nadační jmění registrováno ve výši  
35 588 000,‑Kč

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 50 000,‑ Kč měsíčně.
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FINANČNÍ ČÁSTKA PRO ROK 2014 Z VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKU 
FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU

V roce 2014 hospodařila nadace s příjmy z výnosů příspěvku NIF za rok 2013. 
Z výnosů investovaných příspěvků NIF získala nadace v roce 2014 (z výnosů 
investic za rok 2013) částku 552 000,‑Kč. Tuto částku tvořil roční výnos 
z investice ve společnosti Conseq Invest (122 000,‑) a příjem z pronájmu domu 
(400 000,‑), pronájem obrazů sbírky (10 000) a grant společnosti Conseq  
(10 000)

Způsob distribuce příspěvků třetím osobám sleduje pravidla rozdělování, 
uplatňované v NSU Praha od roku 1993 (viz.: Grantová pravidla). Rozhodnutím 
správní rady bylo z výnosu investice za rok 2013 určeno 100 000 na rozdělení 
v grantovém řízení a 673 000 na správu nadace. Částka určená na granty 
byla rozdělena ve veřejné soutěži rozhodnutím správní rady učiněným na 
základě doporučení pětičlenné odborné grantové komise (viz.: Tisková zpráva)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Výsledky 22. kola výročních grantů NSU Praha na podporu výtvarných 
projektů.

Správní rada NSU Praha potvrdila 27. 2. 2014 doporučení odborné grantové 
komise, která ve složení Vjera Borozan, Martin Dostál, Gabriela Kotíková, 
František Kowolowski a Terezie Nekvindová posoudila žádosti o výroční 
granty NSU Praha.

Bylo předloženo

– 43 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projektů 
– 8 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 2014 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 
v minulém roce celkový výnos z nadačního jmění mimořádně nízký (87 
700,‑Kč). 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 2014 částku 100 000,‑
Kč. (Což je částka mírně převyšující minimální hranici stanovenou nadaci 
pomocí průměrné hodnoty PRIBID v roce 2013.)



NADACE PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 16

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 2014

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 2014 k dispozici částku 20 000,‑Kč, kterou v roce 2013 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 27. 2. 2014
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SEZNAM GRANTŮ UDĚLENÝCH Z PROSTŘEDKŮ NIF

1–2. (37 bodů) BM (Berlínskej model), o.s.
Projekt: Provoz galerie současného mladého umění „Berlínskej model“
Částka požadovaná: 109 000,‑, udělená: 20 000,‑

2–3. (37 bodů) CCP Curators & Critics Program. Arty Iniciativa za medializaci 
a popularizaci současného výtvarného umění
Projekt: Coming to Reality, mezinárodní výstavní projekt
Částka požadovaná: 20 000,‑, udělená: 20 000,‑

3–5. (35 bodů) etc. galerie, o.s.
Program: Celoroční výstavní program 2014
Částka požadovaná: 283 000,‑, udělená: 13 000,‑

3–5. (35 bodů) Galerie 35m2, o.s.
Projekt: Celoroční výstavní program 2014
Částka požadovaná: 54 000,‑, udělená: 13 000,‑

3–5. (35 bodů) Entrance Gallery, o.s.
Projekt: Celoroční výstavní program 2014
Částka požadovaná: 50 000,‑, udělená 13 000,‑

6. (33 bodů) Artalk, o.s.
Projekt: Provoz internetového portálu 2014
Částka požadovaná: 40 000,‑, udělená: 11 000,‑

7. (32 bodů) Umělec má cenu 2014
Projekt: Umělec má cenu: Cena od Martina Zeta
Částka požadovaná: 36 000,‑, udělená: 10 000,‑

Na dalších místech se umístily projekty

8. (31 bodů) Občanské sdružení „a“
Projekt: Celoroční činnost galerie Ferdinanda Baumanna v Praze 2014

9–10. (28 bodů) Galerie SPZ
Projekt: Celoroční výstavní program 2014

9–10. (28 bodů) Dům umění České Budějovice
Projekt: Celoroční výstavní program 2014

11. (27 bodů) INI projekt o.s.
Projekt: UMA Art Guide

12–13. (26 bodů) Obraz doby (Vendula Fremlová)
Projekt: Deska, výstavní prostor out ‑door galerie v Ústí n. L.
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12–13. (26 bodů) Skutek (spolek kurátorů, umělců, teoretiků a kritiků umění)
Projekt: Webové stránky spolku

Nadace lituje, že nemohla podpořit tyto a další kvalitní projekty přispívající 
k rozvoji současného českého výtvarného umění.
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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, 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 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 2013 bylo 11 obrazů ze sbírky zapůjčeno k vystavení v budově US 
Business School Praha za poplatek 10 000,‑Kč.

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 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, 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.



NADACE PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 20

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 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
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
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
Vjera Borozan
Martin Dostál
Gabriela Kotíková
František Kowolowski
Terezie Nekvindová

Zaměstnanci
Ředitel: PhDr. Ludvík Hlaváček
Účetní: Ing. Ivana Hájková

Auditor
ing. Oldřich Petružálek, auditor KAČR č. 0991
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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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výr.zpráva N2014

Stránka 1

Hospodaření NIF
rok 2014

18947434,16prodej CP-účet 661
19146489,30poř.cena CP-účet 561
21100000,00nákup domu Pekárna

122229,62Příjmy NIF:
2229,62-výnosy Conseque

10000,00-výnosy dluhopisy
109000,00-výnosy Cyrrus

1000,00-výnosy Metropol.družstvo

400000,00příjmy-pronájem domu
17750,67příjmy-pronájem ostatní
11095,00ostatní příjmy

431075,29Příjmy celkem

Výdaje:
100000,00-granty NIF
673074,02-správní N
240345,00Ostatní náklady

1013419,02Výdaje celkem

-582343,73rozdíl

Účetnictví 2014
673074,02správní náklady NIF
100000,00granty celkem

granty ze zdrojů NIF100000,00-granty NIF
0,00-granty ostatní

19146489,30Prodej CP
215220,00odpis domu
25125,00ost.náklady

20159908,32Náklady celkem

7750,67přefakturace služeb
10000,00pronájem obrazů

400000,00pronájem Pekárna
417750,67služby celkem

1095,06úroky na běžném účtě
0,00úrok na spoř.účtu

2229,62výnosy Conseq
10000,00výnos dluhopisy

109000,00výnosy Cyrrus
1000,00úrok Metropol.družstvo

10000,00přijatý dar
18947434,16Výnos  z prodeje CP
19498509,51Výnosy celkem

-661398,81Hosp.výsledek

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
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ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace 
 ve zjednodušeném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú�etní jednotky 
  

I� 

 

 
 

Ozna�ení 
 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem    

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem   

A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem   

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem   

B. Krátkodobý majetek celkem                      (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem   

B. II. Pohledávky celkem   

B. III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem   

B. IV. Jiná aktiva celkem   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   
 

 
Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I. Jm�ní celkem    

A. II. Výsledek hospoda�ení celkem   

B. Cizí zdroje celkem                                     (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem   

B. III. Krátkodobé závazky celkem   

B. IV. Jiná pasiva celkem   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

-

31.12.2014
(v celych tisících Kc)´ ˇ Nadace pro soucasne umení Praha ˇ ´ ˇ

Dukelskych hrdinu 500´ ˚
Praha 7
170006 6 0 0 0 7 1 8

31 330 32 192
344 344

4 306 25 406
28 480 8 457
-1 800 -2 015

3 063 662
0 0

35 60

3 028 602
0 0

34 393 32 854

34 393 32 854
38 658 38 658
-4 265 -5 804

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

34 393 32 854

10.6.2015

nadace ing.Hajkova´ ´

nevydelecna cinnost´ ˇ ˇ ´ ˇ ing.Hajkova´ ´

- -

ROZVAHA
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31.12.2014
(v celych tisících Kc)´ ˇ

-

6 6 0 0 0 7 1 8

Nadace pro soucasne umení Praha ˇ ´ ˇ

Dukelskych hrdinu 500´ ˚
Praha 7
17000

16

120

534

25

19 150

215

100

0

20 160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

120

534

25

19 150

215

100

0

20 160

418

0

0

124

18 947

10

0

19 499

-661

0

-661

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

418

0

0

124

18 947

10

0

19 499

-661

0

-661

10.6.2015

ing.Ivana Hajkova´ ´

ing.Ivana Hajkova´ ´

- -

nadace

nevydelecna cinnost´ ˇ ˇ ´ ˇ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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Příloha k účetní závěrce
Nadace pro současné umění Praha
k 31.12.2014

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. vlastní jmění
2. pohledávky a závazky
3. rezervy
4. výše přijatých příspěvků
5. výše poskytnutých příspěvků 
6. hmotný a nehmotný majetek společnosti

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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OBECNÉ ÚDAJE

1. Popis účetní jednotky

Název: Nadace pro současné umění Praha

Sídlo: Dukelských hrdinů 500, Praha 7

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

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 
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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.
V roce 2014 byly prodány cenné papíry v Invest.

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 ve výši -271834,68Kč

   - hospodářský výsledek po zdanění za rok 2013 ve výši  383777,44Kč

2. Pohledávky a závazky

-pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti nadace nemá
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3. Rezervy

-nadace rezervy nevytvořila ani nečerpala

4. Výše přijatých příspěvků

Společnost získala v roce 2014 příspěvek ve výši 10000Kč

Výnosy nadace v roce 2014:
-tržby ze služeb              417750,67Kč   
-úroky na účtech nadace   1095,06Kč
-výnosy z kapitál.fondů       122229,62Kč   
-výnosy z prodeje CP        18947434,16Kč     
-příspěvek                     10000,00Kč  

5. Výše nákladů na provoz organizace 

Celková výše nákladů :             20159908,32Kč
-z toho N na správu nadace:          669924,00Kč
-z toho N na poskytnuté příspěvky:   100000,00Kč
-z toho ostatní N :                19389984,32Kč
      

6. Hmotný a nehmotný majetek nadace

   Společnost v roce 2014 koupila budovu  za 21100000Kč v Praze.

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 2014 v celkové výši 122229,62Kč.
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VÝROK AUDITORA
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ZPRÁVA AUDITORA


