
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek
Datum: 10. 1 .2022 18:30–20:30 online
Účast: Alena Kunicová, Tomáš Hrůza, Tereza Velíková, Jana Bernartová, Katarína Hládeková, Johana 

Lomová, Zuzana Štefková

1) MK ČR prodloužilo lhůty na podání žádostí o tvůrčí stipendia, není to však výzva pro výtvarné
umění, to si  už vyčerpalo – připravíme zpětnou vazbu pro MK ČR, kde shledáváme problémy
s dotačními řízeními MK ČR – tvůrčí stipendia nejsou vypisovány pravidelně a v jiných termínech,
jako standardní granty

2) MK ČR nás vyzvalo okomentovat nový dotační titul OMV odboru mezinárodních vztahů
- Johana Lomová všem přepošle email a do konce týdne všichni dáme připomínky

3) Poradní orgán MK ČR k Národnímu plánu obnovy ve věci statusu umělce 

- Cílem MK ČR je připravit legislativní návrh statusu umělce a nastavit dotační politiku plánu 
obnovy, k tomu potřebuje informace a pomoc zájmových skupin

- Skutek je členem
- MK  ČR  nám  poslalo  rozpracované  znění  Dotační  výzva  k  Národnímu  plánu  obnovy:

Komponenta Status  umělce -  Výběrové dotační  řízení  na  podporu podkladových analýz  k
problematice  legislativního  ukotvení  statusu  umělce/umělkyně  (autora/autorky)
k okomentování – příští schůzka by měla být brzy

4) Debata s A. Knast o Národní galerii
- S ohledem na aktuální situaci se pokusíme udělat diskuzi jenom o benátském bienále 
- Johana Lomová zjistí na NG aktuální situaci 
- Pozvat lidi, kdo se účastnil bienále
- ? pozvat Sandru Kusou? Ze SNG – Zuzana zjistí 

5) Katarína připravila dopis do SNG
- finální verzi Alena Kunicová odešle na SNG

6) „Covidový sloup“ v Krnově
- Připravíme vyjádření podpory organizátorům na zachování sloupu
- Jana Bernartová připraví sdílený dokument

7) Socha pro Mendela v Brně
- http://sochapromendela.cz/aktuality/   - chceme reagovat na projekt nevhodný do veřejného

prostoru
- Petr Dub připraví návrh vyjádření
- https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?  

m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=umelecke-dilo-k-200-vyroci-
narozeni-gregora-johanna-mendela-1 

8) Připravíme seznam odborníků pro účely posuzování realizací umění ve veřejném prostoru – jak
pro interní účely, tak pro ČAK, která má o takový seznam zájem, také pro potřeby zadavatelů
- Alena Kunicová nasdílela společný dokument na doplňování jmen

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=umelecke-dilo-k-200-vyroci-narozeni-gregora-johanna-mendela-1
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=umelecke-dilo-k-200-vyroci-narozeni-gregora-johanna-mendela-1
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=umelecke-dilo-k-200-vyroci-narozeni-gregora-johanna-mendela-1
http://sochapromendela.cz/aktuality/


9) Témata, která zůstávají v řešení
- Grand Prix
- Katarína Hládeková na základě své zkušenosti se soutěží na Praze navrhuje, ať se pokusíme

začít pracovat na metodice zadávání soutěží na díla do veřejného prostorů, zamyšlení se nad
lepší organizací soutěží, zavoláme taky Petra Duba – po novém roce otevřeme interní debatu,
případně lidi účastnící se těchto soutěží na sbírání know-how, pojmenování problémů a jejich
řešení (první nápad – návrhy umělců těžko konkurují návrhům architektů).

- K dořešení - Marcela Straková (pokladnice Skutku) informovala o s/chůzce s účetní (odměna
podle  počtu  zpracovaných  dokumentů).  Je  nutné  zjistit,  jak  se  přiznává  příjem  v
ateliéru Mothers  Artlovers,  kde  rodiče  platí  měsíčně  poplatek  na  účet  spolku.  Zuzana
Štefková pošle Marcele Strakové rozvahu příjmu a ztrát uvedených v grantu. 

- Čekáme na vyjmenování nového ministra, položíme mu pak otázky, které jsme navrhovaly
původně politickým kandidátům

Příští schůze výboru 24. 1. 2022, 18:00
Sepsala Alena Kunicová, ověřila Jana Bernartová


