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P o s l á n í  n a d a c e

Cílem innosti NSU Praha je podpora rozvoje sou asného výtvarného um ní jako d ležité sou ásti
harmonicky se rozvíjející ob anské spole nosti. Program nadace je navržen jak k podpo e svobodné, 
ideologií ani komer ními tlaky neovlivn né, tvo ivosti individuálních um lc , tak k posílení sociální 
role výtvarného um ní. Z toho vyplývají dv  nejd ležit jší kritéria, podle kterých jsou rozd lovány 
nada ní p ísp vky a volena základní strategie innosti. Je to kritérium um lecké kvality a kritérium 
sociální p sobnosti um ní.

Kritérium um lecké kvality je založeno na odborném stanovisku zkušených historik  um ní, len
grantové komise volených na t íleté funk ní období. Toto odborné kritérium, jakkoli u laické 
ve ejnosti asto nevzbuzuje d v ru, je velmi d ležité p edevším ze dvou hledisek. Bez pružné, 
nicmén  pevné páte e kritéria um lecké hodnoty by se rozd lování nada ních p ísp vk  a celá innost
nadace stala neovladatelným procesem bez pravidel a vykazatelných rozhodnutí. Zárove  je kvalita 
um leckého díla, zahrnující lidskou otev enost a tv r í svobodu, práv  tak jako pe livost, d slednost a 
poctivost osobního stanoviska, paralelou ke kvalit  lidského života a to je hodnota, která je v sou asné
spole nosti masivn  vytla ována hlediskem dosaženého výsledku, efektivnosti výkonu a podobných, 
z ekonomie, reklamy a mediální strategie odvozených kritérií. Této obecné tendenci chce nadace 
svými skromnými prost edky elit.

Zárove  však je nepochybné, že jakkoli kvalitní výtvarné um ní se nem že trvale rozvíjet stranou 
života celé lidské spole nosti, aniž by ztratilo sv j smysl. Proto je druhým základním kritériem nadace 
sociální p sobnost um ní. Z tohoto hlediska je podporována um lecká tvorba všude tam, kde „slouží“ 
a ú inn  spolupracuje s n jakou neum leckou inností, tam, kde má um lecké dílo živý kontakt 
s ve ejností. K tomu slouží specifické granty podporující projekty ve ejného um ní, ekologického 
um ní, um ní sociálních minorit a podobné innosti ve ejné p sobnosti.         

Aktivita NSU Praha je bezprost edn  zam ena na podporu jednotlivc  a institucí p sobících na území 
eské republiky, avšak s cílem odstranit p etrvávající residua kulturní izolace existující za komunismu 

a z ní vyplývající krátkozraký nacionalismus. D ležitým rysem strategie je orientace na sou asné
um ní, to znamená ne na potvrzené hodnoty minulosti, nýbrž na samu svobodnou tvo ivost, na 
nerozhodnutou p ítomnost, otev enou budoucnost a na toleranci k novým a jiným názor m. Podporou 
realizace a prezentace um lecké invence jednotlivých um lc  p ispívá nadace k posílení role individua 
ve spole nosti a oponuje nivelizujícím konzumním tendencím. 
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P r o g r a m o v á  s t r u k t u r a   

NSU Praha uskute uje své poslání prost ednictvím dvou základních program :

1. Programu ud lování nada ních p ísp vk  – grant
2. Vedením sbírky sou asného um ní 

D r u h y  p o s k y t o v a n ý c h  g r a n t

„Výro ní grant“ Je ud lován jedenkrát ro n . Jeho cílem je napomoci k ve ejné prezentaci um lecké
tvorby nadaných, dosud neetablovaných um lc .
„Výro ní grant pro tvorbu sociálních minorit“ Je ud lován jedenkrát ro n . Má za cíl podporovat 
sou asné um ní jako nástroj sociální integrace znevýhodn ných skupin. 
„Výro ní grant pro tvorbu díla ve ve ejném prostoru“ Je ud lován jedenkrát ro n . Má napomoci k 
vzniku d l sou asného um ní ve ve ejném prostoru a jejich prost ednictvím povzbudit ú ast široké 
ve ejnosti na ve ejné diskusi a na rozvoji sou asného sv tového názoru.   
„Dopl kový grant“ Je ud lován ty ikrát ro n . Je omezen ástkou 20 000 K  a jeho cílem je 
napomoci k realizaci drobn jších tv r ích iniciativ, které jsou zahájeny b hem roku a k ú asti eských 
um lc  na mezinárodních akcích.   
„Specifický grant na podporu program  CSU Praha“ je prost edkem stanoveným ve statutu nadace 
a jeho ú elem je realizace projekt  CSU Praha, které sledují cíl totožný s cílem NSU Praha. Tento grant 
není ud lován z prost edk  NIF  
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G r a n t o v á  p r a v i d l a

Pro poskytování nada ních p ísp vk  z výnosu p ísp vku z prost edk  Nada ního
investi ního fondu  (dále jen NIF) v roce 2001 a následujících 

Preambule

Nadace pro sou asné um ní Praha (dále jen „nadace“) se rozhodla zú astnit se výb rového ízení na 
p ísp vek z Nada ního investi ního fondu (dále jen NIF) ve druhé etap .

V souladu s podmínkami výb rového ízení schválila správní rada nadace grantová pravidla, 
kterými se v p ípad  p id lení p ísp vku z NIF bude ídit rozd lování výnos  z tohoto 
p ísp vku, který bude spravován  jako vy len ná ást nada ního jm ní nadace.

Grantová pravidla 

1) Ú el nada ních p ísp vk

Nadace poskytuje nada ní p ísp vky v souladu s obecn  prosp šným cílem, k n muž byla z ízena a pro 
oblast, v níž se rozhodla výnosy z p ísp vku z NIF rozd lovat tj. k podpo e rozvoje výtvarného um ní. 

2) Uchaze i o nada ní p ísp vek

a) O nada ní p ísp vek se mohou ucházet 
i)  ob anská sdružení, 
ii)  obecn  prosp šné spole nosti,
iii)   p ísp vkové organizace 
iv)   um lci nebo skupiny um lc

b) P ísp vkové organizace se mohou o nada ní p ísp vek ucházet za
p edpokladu, že prokáží spoluú ast státu, kraje nebo obce na konkrétní ú el,
k n muž žádají p ísp vek od nadace ve výši 50%. 

3) Vyhlášení výb rového ízení na poskytnutí nada ního p ísp vku 

a) Nadace vyhlašuje jednou, pop ípad ty ikrát ro n  témata a výb rová ízení pro 
p edkládání projekt  podporovaných z výnosu p ísp vku z NIF 

b) Podmínky výb rového ízení vyhlásí nadace obvykle  
i) v Bulletinu Informa ního centra neziskových organizací (ICN) 
ii) na internetové adrese nadace 
iii) na spole né e-mailové konferenci Akce CCA Praha 
iv) v odborném tisku 
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4) Žádost o nada ní p ísp vek

a) Žádosti o nada ní p ísp vek se podávají v uzav ené obálce z eteln  ozna ené
v souladu s vyhlášenými podmínkami na adresu nadace v jednom vyhotovení 
nejpozd ji v poslední den stanovené lh ty pro podávání p ihlášek. Za spln ní
lh ty se považuje p edání p ihlášky pov enému pracovníkovi nadace do 17 
hodin p íslušného dne nebo p edání k doporu enou zásilkou v poslední den 
lh ty. Žádosti podané po stanoveném termínu nebudou p ijaty do výb rového
ízení.  

b) Žádost obsahuje tyto údaje: 
i)   Datum podání žádosti, 

  ii)  Základní údaje o žadateli – dokládá se u právnické osoby výpisem      
                       z p íslušného rejst íku nebo jiného registru. Subjekty, které nejsou zapsány
                       v rejst íku u rejst íkového soudu doloží I O výpisem z registru  
                       ekonomických subjekt  vedeného SU. 
       iii) Údaje o projektu, který má být p ísp vkem podpo en. Žadatel uvede: 

a) název projektu  
b) zam ení, popis projektu 
c) termín a místo realizace  
d) spolupracující instituce 
e) potvrzení institucí o spolupráci 
f) dva odborníky, které m že SR kontaktovat pro posouzení žádosti 

iv) Údaje o celkovém rozpo tu na projekt 
a) o celkové ástce na realizaci projektu 
b) o výši požadovaného p ísp vku
c) o krytí náklad  z jiných zdroj

v) Vý et d íve poskytnutých p ísp vk  od NSU Praha 

5) Hodnocení žádosti o nada ní p ísp vek

a) Žádosti o nada ní p ísp vek jsou po uzáv rce p ihlášek zkontrolovány po 
formální stránce. 

b) V p ípad , že se k vyhlášeným témat m p ihlásil v tší po et žadatel , než jaký 
lze uspokojit z vy len ných prost edk . Nadace neúplnou žádost vy adí a vrátí 
ji žadateli s tím, že ztrácí v daném výb rovém ízení možnost získat nada ní
p ísp vek.

c) Pokud není p ihlášen o ekávaný po et žadatel , m že nadace vyzvat žadatele, 
který p edložil neúplnou nebo formáln  nedosta ující žádost k jejímu dopln ní
s tím, že stanoví lh tu pro dopln ní. P i nedodržení lh ty je nadace povinna 
postupovat podle bodu 6/b. 

    
d) K posouzení žádostí o nada ní p ísp vky ustavuje správní rada nejmén

t í lennou odbornou komisi z ad odborník  p sobících v aktivn  v oblasti, pro 
kterou bylo vyhlášeno výb rové ízení. (dále jen posuzovatelé) 

e) Posuzovatelé musí být ur eni tak, aby byli odborn  schopni žádost posoudit.
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f) Posuzovatel nesmí být lenem orgán  posuzovaného subjektu a nesmí být 
v pracovn  právním nebo obdobném vztahu k žadateli. Totéž platí pro osoby, 
které jsou k posuzovateli v p íbuzenském vztahu.    

g) Posuzovatelé postupují p i hodnocení vzájemn  nezávisle. 

h) Posuzovatel vyjád í své hodnocení p id lením p im eného po tu bod  od 0 do 
10 (max.) každé posuzované žádosti. 

i) Pokud posuzovatel zjistí, že by byl v konfliktu s ustanovením bodu 6/f, oznámí 
to p edsedovi správní rady nebo jeho zástupci a požádá o uvoln ní
z posuzování žádosti. Posouzení musí být sv eno jinému posuzovateli. 

j) Komise uspo ádá došlé žádosti na základ  vyjád ení posuzovatel  do po adí
podle významu, celkového o ekávaného p ínosu a p edpoklad  efektivnosti 
využití nada ního p ísp vku.

6) Rozhodování o nada ních p ísp vcích.  

a) O poskytnutí nada ního p ísp vku rozhodne správní rada nadace nejpozd ji do 
60 dn  po uzáv rce výb rového ízení. 

b) Správní rada na základ  stanovisek posuzovatel  a po adí navrženého 
p íslušnou odbornou komisí rozhodne o rozd lení p íslušné ásti výnos
z vy len né ásti nada ního jm ní mezi uchaze e s p ihlédnutím k po adí
stanoveném p íslušnou komisí.  

c) Správní rada je oprávn na posunout v po adí doporu eném komisí jednotlivé 
žadatele nejvýše o jeden stupe  níže. V p ípad , že jde o žadatele, kterému již 
byl poskytnut p ísp vek v minulých obdobích, m že správní rada posunout 
v doporu eném po adí tohoto žadatele o tolik dalších míst, níže, kolikrát již byl 
žadateli poskytnut nada ní p ísp vek.

d) Správní rada je oprávn na ur it po et ud lených p ísp vk  nezávisle na 
doporu ení p íslušné odborné komise. 

e) O p id lování nada ních p ísp vk  vede správní rada záznam, v n mž je 
uveden po et p id lených nada ních p ísp vk , a jmenovit  výše každého 
poskytnutého nada ního p ísp vku. Záznam musí být doložen rovn ž
seznamem zamítnutých žádostí. P ílohu k zápisu musí tvo it písemné návrhy 
p íslušných odborných komisí, obsahující složení komise, po adí
doporu ených žádostí a seznam komisemi nedoporu ených žádostí.

f) O rozhodnutí správní rady o p id lení p ísp vku nebo o rozhodnutí p ísp vek
neposkytnout musí být žadatel písemn  vyrozum n tajemníkem nadace do 10 
dn  ode dne rozhodnutí správní rady. 

g) Rozhodnutí správní rady nadace je kone né.
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7) Smlouva o poskytnutí nada ního p ísp vku 

a) O poskytnutí p ísp vku uzav e nadace s žadatelem písemnou smlouvu. Ve 
smlouv  se uvede: 

i) ú el, k n muž je p ísp vek poskytován 
ii) doba pro níž je p ísp vek poskytován 
iii) výše p ísp vku
iv) povinnost žadatele doložit užití p ísp vku ve stanoveném 

termínu a form
v) povinnost žadatele vrátit p ísp vek, nebude-li použit v souladu 

s ú elem, k n muž byl poskytnut nebo odmítne-li žadatel užití 
p ísp vku pr kazn  doložit. 

b) Pokud žadatel odmítne podepsat smlouvu o poskytnutí nada ního p ísp vku ve 
lh t  stanovené správní radou, nejmén  však jednoho m síce, je správní rada 
oprávn na použít nepoužité prost edky pro další nada ní p ísp vek žadateli 
následujícím v po adí doporu ených žádostí za posledním žadatelem, kterému 
byl nada ní p ísp vek poskytnut. 

c) V p ípadech, kdy je nadaci vrácen nada ní p ísp vek nebo jeho ást, je správní 
rada oprávn na rozhodnout o tom, že takto uvoln né prost edky budou 
rozd leny v dalším grantovém kole. 

8) Vyhodnocení užití nada ního p ísp vku 

a) Dozor í rada je oprávn na vyžádat si ke kontrole veškerou dokumentaci ke 
každé podané žádosti. 

b) Výrok dozor í rady a hodnocení výb rového ízení správní radou tvo í
samostatné ásti výro ní správy nadace za p íslušný kalendá ní rok. 

9) Záv re ná ustanovení 

a) Tato grantová pravidla nabývají ú innosti dnem rozhodnutí Fondu národního 
majetku o p id lení p ísp vku do nada ního jm ní nadace. 

b) Nadace je oprávn na v od vodn ných p ípadech p ipojit k nada nímu 
p ísp vku ud lenému podle t chto grantových pravidel rovn ž nada ní 
p ísp vek poskytnutý na základ  dosavadních postup  pro ud lování
nada ních p ísp vk  z ostatních zdroj  nadace. 

V Praze dne: 10. 10. 2005  Za nadaci: 
Ludvík Hlavá ek 
editel  
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F i n a n n í  z d r o j e  n a d a c e

Od roku 1993 byl hlavním zdrojem finan ních prost edku pravidelný p ísp vek OSI New York. Do roku  2002, kdy 
byl tento p ísp vek ukon en, byla rozd lena z prost edk  Open Society Institute New York ástka p esahující 45 
mil. K . V roce 2003 obdržela nadace od OSF Praha 577 400,-K , což byly poslední peníze št dré podpory 
mecenáše George Sorose poskytnuté v letech 1992 – 2003 NSU Praha. V minulosti byla významným zdrojem 
grantového programu podpora spole nosti Philip Morris ud lená v roce 2001.  

Podle ustanovení ve statutu (§ XI, odst.1) podporuje Nadace pro sou asné um ní Praha innost Centra pro 
sou asné um ní, o.p.s., jehož je zakladatelem. K podpo e této instituce smí nadace použít peníze z p ísp vku
NIF jen prost ednictvím otev ené sout že, podle grantových pravidel a na základ  doporu ení grantové komise a 
rozhodnutí správní rady. 

.

P í s p v e k  z  F o n d u  n á r o d n í h o  m a j e t k u

V sou asnosti je hlavním zdrojem innosti nadace p ísp vek z Fondu národního majetku. Nadace 
intenzivn  hledá nové finan ní zdroje pro realizaci svého programu. 

Na základ  usnesení . 1946 Poslanecké sn movny Parlamentu R ze dne 12.12.2001 a usnesení vlády R .
1025/01 ze dne 10.10.2001 se NSU Praha stala p íjemcem p ísp vku z finan ních prost edk  vy len ných pro 
Nada ní investi ní fond (NIF) ve druhé etap  ve výši 15 272 000 K . (smlouva z 27.3.2002) zvýšené o 5 125 000 
K  (dodatek ke smlouv . 3 ze dne 4.3.2003) a dále o 3 866 000 K  (dodatek ke smlouv . 4 ze dne 
15.12.2003). V roce 2004 obdržela nadace od FNM p ísp vek ve výši 8 991 000 (dodatek ke smlouv . 5 ze dne 
1.11.2004). Tento p ísp vek byl v plné výši investován do podílových fond  Conseq Investment. V íjnu 2006 
obdržela nadace zatím poslední p ísp vek od FNM ve výši 1 970 000,-K  (dodatek ke smlouv . 7 ze dne 
14.10.2006), který byl vložen do podílových fond P Invest.  

F i n a n n í á s t k a  p r o  r o k  2 0 0 7  z  v ý n o s  p í s p v k u
F o n d u  n á r o d n í h o  m a j e t k u  

V roce 2007 hospoda ila nadace s p íjmy z výnos  p ísp vku NIF za rok 2006. Z výnos  investovaných p ísp vk
NIF za rok 2006 získala nadace ástku: 1 130 340,-K . (Conseq: 942 343,-K , SOB, Nada ní: 187 997,-K ). 
Z této ástky použila podle zn ní platné smlouvy s Fondem národního majetku a podle aktuálních údaj  o výši 
PRIBID 635 000,-K  pro rozd lení t etím osobám formou grant . (Což je o 176 000 nad limit stanovený smlouvou 
s Ministerstvem financí a aktuální hodnotu PRIBID) ástka 553 723,-K  byla použita na správu nadace. ástka  
92 340,-K  byla reinvestována do podílových fond  Conseq Invest. 

Zp sob rozd lení této ástky sleduje dosud platná pravidla rozd lování, uplat ované v NSU Praha od roku 1993 
a kryjící se v plné mí e s pravidly pro hospoda ení s p ísp vky z NIF. ástka byla rozd lena ve ve ejné sout ži
rozhodnutím správní rady u in ným na základ  doporu ení p ti lenné odborné grantové komise. Podle dosud 
platných pravidel byly ud leny „výro ní“, „specifické“ a „dopl kové“ granty fysickým i právnickým subjekt m. 
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Z p r á v a  o  u d l e n í  g r a n t  v  r o c e  2 0 0 7  

NSU Praha vydala 27. 2. 2007 tuto tiskovou zprávu o výsledcích 15. grantového kola:  

TISKOVÁ ZPRÁVA 
O ud lení výro ních grant

Nadace pro sou asné um ní Praha 

Výsledky 15. kola výro ních grant  NSU Praha na podporu výtvarných 
projekt

Správní rada NSU Praha potvrdila 27. 2. 2007 doporu ení odborné grantové komise, která ve 
složení    
Vladimír Havlík, Ond ej Chrobák, Pavlína Morganová, Hana Rousová, Ji í
Zemánek
posoudila žádosti o granty NSU Praha pro rok 2007.

Bylo p edloženo  56 žádostí o grant v kategorii obecných výtvarných projekt
20 žádostí v kategorii projekt  pro oblast um lecké dílo ve
     ve ejném prostoru 
6   žádostí v kategorii výtvarných projekt  sociálních minorit 

   19 žádostí o dopl kový grant 

Finan ní ástka k rozd lení:
Pro rok 2007 byl jediným zdrojem pro financování výro ních grant  NSU Praha p ísp vek Nada ního
investi ního fondu (NIF). Z výnosu tohoto p ísp vku za rok 2006 m la NSU Praha k dispozici pro 
rok 2007 ástku 635 000,-K . Z toho komise doporu ila 470 000 rozd lit mezi p edložené výro ní
granty a 165 000 ponechat pro granty dopl kové (maximální ástka 20 000 K ), které budou ud leny 
b hem roku v termínech: 31. b ezen, 30. erven a 30. zá í. 

Metodika rozd lování  
Grantová komise vybrala na základ  individuálního posouzení a bodování každého projektu níže 
uvedené projekty, kterým doporu ila ud lit grant ve výši p im ené požadované ástce a možnostem 
nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla um lecká kvalita a sociální p sobení projektu. Vedle t chto
hlavních kritérií vzala komise v úvahu finan ní možnosti po adatele, konkrétn  odmítla podpo it velmi 
kvalitní výstavy prezentované v institucích, které operují s daleko v tším rozpo tem než NSU Praha 
(Národní galerie, Národní muzeum apod.) S jistými rozpaky komise podpo ila kvalitní projekty 
institucí reprezentujících krajská a jiná velká m sta, která, podle mín ní komise, by m la nevelké 
ástky pot ebné k realizaci projekt  nalézt ve svých rozpo tech.

Velký p evis poptávky 
Na základ  patnáctileté zkušenosti s ud lováním grant  NSU Praha, konstatuje, že zájem i kvalita 
p edkládaných žádostí o podporu výtvarných aktivit individuálních um lc  i kulturních institucí 
neklesá, nýbrž naopak stoupá. Finan ní možnosti nadace z stávají však po tom, co George Soros 
ukon il v roce 2003 svou pravidelnou desetiletou podporu, zna n  omezené. V tomto roce 2007 byla 
nadace schopna uspokojit jen 8% z úhrnn  požadované ástky na podporu p edložených projekt .
Nadace doufá, že trvale stoupající hospodá ská prosperita státu se v budoucích letech projeví i ve 
vr stající podpo e ob anských iniciativ v oblasti kultury a zvyšování kvality a barevnosti života.    
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Granty ud lené:

A. v kategorii obecných výtvarných projekt :

1      (50 bod ) Milena Slavická, OSVU 
Projekt: Sborník - Jind ich Chalupecký a moskevské neoficiální um ní 70. a 80. let. 
Reflexe historie ruského neoficiálního um ní a Chalupeckého role v ní. 
Požadovaná ástka 30 000, ud lená ástka: 25 000,- K

2-3     (46 bod ) D m um ní eské Bud jovice.
Projekt: Sou asné um ní a architektura. Celoro ní výstavní plán. Tradi n  velmi 
kvalitní celoro ní výstavní program kombinující eské a zahrani ní um ní.
Požadovaná ástka: 150 000, ud lená ástka: 50 000,- K

2-3     (46 bod ) display, o.s.
Projekt: display 2004 – 2006. Katalog výstav, workshop  a p ednáškové innosti
významné pražské galerie sou asného um ní.
Požadovaná ástka: 55 000, ud lená ástka: 30 000,- K

4-6     (42 bod )  Martin Zet 
Projekt: Demolice 2007, festival performancí s po etnou ú astí známých zahrani ních
um lc  - pokra ování projektu Parní válec. 
Požadovaná ástka: 150 000, ud lená ástka: 50 000,- K

4-6     (42 bod ) Galerie Entrance
Projekt: Celoro ní výstavní program galerie, která od poloviny roku 2005 prezentuje 
tvorbu mladých eských i zahrani ních um lc  v prostoru Karlin Studios.
Požadovaná ástka 100 000, ud lená ástka 50 000,-K

4-6      (42 bod ) MKZ, p.o. – Galerie Šternberk 
Projekt: Celoro ní výstavní program kombinující nejaktuáln jší eské sou asné um ní
s regionální tvorbou. 
Požadovaná ástka 76 000, ud lená ástka: 30 000 K

7-9      (41 bod ) Lidé výtvarnému um ní, výtvarné um ní lidem, o.p.s., Ústí nad           
            Labem 

Projekt: Celoro ní výstavní program galerie sestavený ze zajímavých projekt  um lc
a um leckých skupin st edoevropského regionu. 

 Požadovaná ástka 150 000 ud lená ástka: 40 000 

7-9       (41 bod ) Václav Magid 
Výstava „Punctum“ v galerii Futura. P ehlídka videotvorby um lc  mladé a st ední
generace sou asné pražské scény.
Požadovaná ástka 52 000, ud lená ástka 25 000,-K

7-9       (41 bod ) Galerie P da, o.s. Jihlava 
Projekt: „Vizuální hody 07“. Výstavní innost galerie, která od roku 2003 realizuje 
skromnými prost edky kvalitní výstavní program. 
Požadovaná ástka 23 835, ud lená ástka 20 000,-K
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10       (40 bod ) P-Centrum  
Projekt: Celoro ní výstavní program galerie U mloka. innost galerie, jejíž
innost je sou ástí programu st ediska prevence, lé by a integrace osob  ohrožených 

drogovou závislostí. Jedna z mála institucí, která chápe sou asné  um ní jako ú inný
nástroj k lé ení sociálních nemocí.   

 Požadovaná ástka 60 000, ud lená ástka 30 000,-K

11 (39 bod ) Josef Bolf 
 Projekt: První retrospektivní výstava tvorby významného eského um lce
 doprovázená katalogem shrnujícím celou ší i dosavadní tvorby autora. 

Požadovaná ástka 100 000, ud lená ástka 30 000,-K

12-14   (38 bod ) René Rohan 
Projekt: Kulturnet.cz, projekt informa ního internetového serveru poskytujícího 
informace o d ní na eské um lecké scén .
Požadovaná ástka 100 000, ud lená ástka 30 000,-K

12-14   (38 bod )  Lenka Vítková 
Projekt: 7 výstav sou asného um ní ve stánku .36 výstavišt  Flora Olomouc. 
Kvalitní výstavní program v neobvyklém a hojn  navšt vovaném prost edí.   
Požadovaná ástka 90 000, ud lená ástka 30 000,-K

12-14    (38 bod ) Lenka Dolanová 
Projekt: „Kanaliza ní ozv ny – komunikace a hygiena“, výstava sou asného um ní
doprovázená sérií p ednášek, performancí a koncert , v bývalé istírn  odpadních vod 
v Buben i. 
Požadovaná ástka 80 000, ud lená ástka 30 000,-K

V kategoriích Um lecké dílo ve ve ejném prostoru, Výtvarná aktivita v oblasti 
sociálních minorit a v kategorii dopl kových grant  prvního tvrtletí 2007 nebyly 
ud leny žádné granty.

Nadace pro sou asné um ní Praha 
Jelení 9, 118 00 Praha 1 (jen pro poštovní styk) 
K ižíkova 34, 180 00 Praha 8 (sídlo) 
tel. 602 612 248 
info@fcca.cz,
www.fcca.cz

ástka ur ená pro dopl kové granty v roce 2007 ve výši 165 000,-K  byla rozd lena
v 2. Kole dopl kových grant  jak uvádí následující tisková zpráva vydaná 24. 4. 2007:
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TISKOVÁ ZPRÁVA 
O ud lení dopl kových grant Nadace pro sou asné um ní Praha na podporu 

výtvarných projekt .

2. tvrtletí 2007 

Správní rada NSU Praha potvrdila 24. 4. 2007 doporu ení odborné grantové komise, která ve 
složení    
Ond ej Chrobák, Pavlína Morganová, Hana Rousová, Ji í Zemánek 
posoudila žádosti o dopl kové granty NSU Praha podané v 2. tvrtletí 2007.

Z 36 kvalitních žádostí, které byly k datu 31. 3. p edloženy, vybrala komise individuálním 
hodnocením následujících 11 projekt . Vzhledem k velmi omezené ástce, kterou má NSU 
Praha v tomto roce k dispozici bylo rozhodnuto snížit pro toto kolo limit dopl kového grantu 
z 20 000,- na 15 000 K . Tato ástka byla p id lena všem níže uvedeným projekt m. 

NSU Praha tímto 2. kolem dopl kových grant  vy erpala sv j rozpo et pro rok 2007 a 
následující dv  kola dopl kových grant  (uzáv rka 30. 6. a 30. 9.) ruší.

Seznam ud lených grant :

2      (35 bod ) Galerie Eskort v Brn
Projekt: Celoro ní výstavní plán galerie 

2-5     (33 bod ) Lenka Dolanová, Michal Kindernay
Projekt: It´s Fun to Be a Bohemian. Prezentace videodokumnetu o historii bývalé 
tvrti Pilsen v Chicagu. 

2-5     (33 bod ) Trafa ka
Projekt: Výstavní innost nezávislé galerie Trafa ka v Praze 9 

2-5     (33 bod )  Barbora Šedivá 
Projekt: „Brno meets Multiplace“. Série kulturních akcí, které zapojují tvorbu 
domácích um lc  do kontextu mezinárodního projektu Multiplace. 

2-5     (33 bod ) Vjera Brozan
Projekt: Invisible Things. Výstava sou asného eského um ní v galerii Trafo v 
Budapešti

6         (31 bod ) Skupina „Artistka“ 
            Projekt: „... domácí“ Výstava a katalog tvorby skupiny výtvarnic inspirovaných 

domácími motivy. 

7-8      (29 bod ) Galerie Vernon - Fotodokument.cz, o.s.           
            Projekt: Výstavní internetový portál www.Fotodokument.cz

7-8      (29 bod ) Skupina Ládví 
 Projekt: Prezentace výsledk  studijních pobyt  v lokalit  Ládví. 
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9         (28 bod ) Centrum nové architektury 
Projekt: 2007: CNA jako most do Ostravy; CNA jako porodnice; CNA kaleidoskop 

10-11  (27 bod ) Milan Kozelka
Projekt: T icet spiritistických p íb h . Multimediální projekt prezentovaný na festivalu 
Howlfest, New York. 

10-11 (27 bod ) Luksuc-notone, o.s. 
Projekt: Kazalky - série ve ejných prezentací projektu Kazalky v Praze a Augsburgu. 
Kazalky jsou elastické od vy s idly umož ujícími pohybovou a myšlenkovou 
interakci. 
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S b í r k a   

V roce 1998 založila Nadace Sbírku sou asného eského um ní, do níž svá díla v novali p ední eští
výtvarní um lci. Hodnota Sbírky, která koncem roku 2002 byla ohodnocena na 2.745.000, tvo ila do 
roku 2002 jediné nada ní jm ní instituce. Poprvé byla Sbírka prezentována ve ejnosti na výstav  UM NÍ
PRO NEMOCNICI v pražské Galerii Václava Špály po átkem roku 1999. ást sbírky, jejíž výb r provedl 
sám prezident Havel, byla pak následn  zap j ena k expozici v nov  zrekonstruovaném úst edním
pavilónu Vojenské nemocnice v Praze - St ešovicích. V roce 2002 byla další ást um leckých d l Sbírky 
dlouhodob  zap j ena do prostor Kancelá e Prezidenta republiky. Sbírka je stále dopl ována a krom
toho, že je cennou sou ástí dokumentace sou asného eského um ní, je zdrojem áste ného krytí 
náklad  nadace prost ednictvím poplatk  soukromých spole ností ze zap j ení d l.

V roce 2004 byla po vzájemné dohod  ukon ena dlouhodobá bezplatná záp j ka 26 obraz  do 
Úst ední vojenské nemocnice ve St ešovicích. Na konci roku byla také ukon ena na žádost SPH 
dlouhodobá záp j ka 30 obraz  pro reprezenta ní prostory Pražského hradu. V sou asné dob  je ást 
obraz  zap j ena pro prostory American Business School. 

V roce 2004 p ipravila NSU Praha katalog, pé í Radky Schmelzové a grafického studia pixl-e Brno. 
Nepoda ilo se však zatím získat peníze na jeho vydání. 

Seznam autor , kte í do 31.12.2006 darovali um lecké dílo do sbírky NSU Praha: 

Céline Allard, Ji í Bart n k, Barbara Benish Marie Blabolilová, Josef Bolf, Erika Bornová, Henrich Brummack, 
Michal Cihlá , Tomáš Císa ovský, Ji í ernický, Ji í 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 Kolá , Zdena Kole ková, Pavel Kop iva, Ji í Kornatovský, Igor Korpaczewski, 
Alena Kotzmannová, Ji í Kovanda, František Kowolowski, Petr Kví ala, Ivana Lomová, Petr Lysá ek, Ján Man uška,
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 Pastr ák, Ji í Petrbok, Jaroslav Prášil, Míla 
Preslová, Lucie Pribik, Martin Raudenský, Martin Raudenský, Jolana Rucha ová, Jan ezá , Zorka Ságlová, Michal 
Sedlák, František Skála jr., Tomáš Smetana,  Pittiwat Somtai, Antonín St ížek, Ji í Sur vka, estmír Suška, Adriena 
Šimotová, Ji í Štoura , Jind ich Štreit, Kate ina Štenclová, Michaela Thelenová, Roman Trabura, Richard Tymeš, 
Jaroslav Vale ka, Ji í Valoch, Tomáš Van k, Ivan Vosecký, Martin Zálešák, Martin Zet. 

Sbírka je sou ástí nada ního jm ní a je ohodnocena soudním znalcem dr. Ji ím Šmídem 
v celkové výši 2 880 000,-K
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Ú d a j e  o  i n s t i t u c i  

N a d a c e  p r o  s o u a s n é  u m n í  -  P r a h a  
Zapsaná v nada ním rejst íku Krajského obchodního soudu v Praze 8. 4. 1999 v oddílu A, vložka 221 
I O: 66 00 07 18 
NSU Praha je lenem Fora dárc
NSU Praha je pokra ovatel Sorosova centra pro sou asné um ní Praha, v jehož poslání pokra uje a 
sdílí s ním základní rysy programu. SCSU Praha bylo založeno v roce 1992 a do roku 1999 pln
financováno nadací George Sorose OSI New York.
Nadace úzce spolupracuje s Centrem pro sou asné um ní Praha, o.p.s., jehož innost má podle zn ní
svého statutu podporovat. 

Sídlo nadace:   Jelení 9, 118 00 Praha 1- Hrad any
   Tel.: 602 612 248,  

e-mail: scca@fcca.cz, info@fcca.cz, ludvik.hlavacek@fcca.cz
www.fcca.cz

Správní rada: 
p edseda:   Mgr. Pavla Niklová
len:    JUDr. Lenka Deverová  
len:   PhDr. Alena Pomajzlová

Dozor í rada
p edseda:  Ing. Martin Kupka 
len:   Ing. Vít Bárta, od 4. 4. 2007 JUDr. Miroslav Šipovi
len:   Ing. Ivan Chvatík 

Grantová komise: Mgr. Vladimír Havlík 
Mgr. Ond ej Chrobák 
Mgr. Pavlína Morganová
PhDr. Hana Rousová 
PhDr. Ji í Zemánek 

Zam stnanci: 
editel: Ludvík Hlavá ek

Ú etní    Ivana Hájková 

Auditor   CATO, auditorská spole nost

Pod kování 
NSU Praha d kuje panu George Sorosovi za velkorysou podporu finan ní i ideovou v uplynulých 
jedenácti letech. Rovn ž adresujeme up ímníé díky OSF Praha a dalším zahrani ním i domácím 
institucím a osobám, mezi n ž pat í zejména: Trust for Mutual Understanding, Spole nost Philip Morris, 
Daniel Langlois Foundation, Ministerstvo kultury R, Magistrát hl. m. Prahy, Ohio Art Council, European 
Cultural Foundation, Walter Keller, esko-n mecký fond budoucnosti. S radostí d kujeme také 
um lc m, kte í v novali svá díla do Sbírky NSU Praha. 
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Hospoda ení NIF 
rok 2007 
P íjmy NIF 937996,79

-dividendy Conseque 750000,00 dividendy z NIF za rok 2006-na ú tu v 
02/2007 

-dividendy SOB 187996,79 dividendy z NIF za rok 2006-na ú tu v 
02/2007 

--z dividend 2006 620000,00 dividendy z r.2006 na granty v r. 2007 

Výdaje NIF 1385793,54
-granty NIF 620000,00 
-grant CSU 0,00 
-správní N 573450,54 
-nákup cp z dividend 192343,00 
rozdíl -447796,75 

Ú etnictví 2006 

správní náklady NIF 573450,54 
ost.náklady nadace 0,00 
granty celkem 620000,00 
-granty NIF 620000,00 granty ze zdroj  NIF 
-ost.granty 0,00 
Náklady celkem 1193450,54

služby 16387,50 
úroky 40,28 
kurs.zisky 0,00 
dividendy 2007-
Cons. 180496,47 dividendy za rok 2007-na ú tu v 02/2008 

dividendy 2007-
Cons. 166143,33 dividendy za rok 2007-na ú tu v 02/2008 

dividendy 2007- sob 108502,35 dividendy za rok 2007-na ú tu v 02/2008 
dividendy 2007-
invest 1069,00 dividendy za rok 2007-na ú tu v 02/2008 

p ijaté p ísp vky 25000,00 
Výnosy celkem 497638,93

Hosp.výsledek -695811,61 

     
     
     
     




















