
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek
Datum: 2.5. 2022 17:30–19:00
Účast: Jana Bernartová, Johana Lomová, Tomáš Hrůza, Jiří Ptáček, Eliška Fialová, Tereza Velíková, 
Michal Adamovský 

1) Mothers ArtLovers ateliér
- Granty jsem dostaly jenom od města a Phy 7 – omezí se provoz a spoluúčast financování 

z příspěvků rodičů
- na debatu s Marcelou a účetní, jestli příspěvky od rodičů mají jít přes náš účet nebo ne
- ? přispěje spolek z vlastních zdrojů na zvláštní akce ateliéru, které nejsou kryté z grantů a 

příspěvků? 

2) Status umělce
- Věc stojí na straně ministerstva kultury – musí se to definovat v národním plánu obnovy, a do

toho se musíme snažit zasáhnout, aby se to dostatečně realizovalo 
- Tereza zavolá na MK ČR, jaká se situace - co máme dělat pro plán obnovy a status umělce, 

jakou podporu můžeme poskytnout a na koho se na MK ČR obrátit
- možná se vše zlepší po začátku předsednictví ČR v EU – kontrola situace v druhé polovině 

června 
- Johana zkusí, jestli IDU nemá nové informace 
- Zapojit do lobbingu vysoké umělecké školy, jichž se téma úzce dotýká – Jana – AVU, Joha – 

Umprum, Katarína – FAVU, Michal – Plzeň…?

3) ČAVU
- má svůj vlastní program na jednání s MK ČR, zejména otázka daňová, p. Matějovský nás po 

dohodě o možném společném postupu vůči MK ČR za ČAVU požádal, jestli vyslovíme jejich 
programu podporu – souhlasíme

- Alena připraví dokument ve smyslu poskytnutých podkladů a dá výboru na schválení (ve 
smyslu: Spolek skutek podporuje iniciativu ČAVU na zvýšení hranice pro všechny povinné 
plátce DPH ze současného 1.000.000,- Kč na 2.000.000,- Kč a sníženou sazbu DPH pro 
výtvarné umělce a zvýšení sazby paušálních výdajů procentem z příjmů, považujeme za 
zásadní, aby řešení problému bylo v návaznosti na status umělce)

4) Spolek organizačně podpoří plánovanou debatu s ministrem kultury M. Baxou organizovanou 
Annou Remešovou, navazující na otevřený dopis ministrovi (vyřizuje Johana Lomová, cca červen) 
– pozvali jsme ministra kultury, zatím nereagoval

5) Grand PRIX SPOLEK SKUTEK bude předáno Ludvíkovi Hlaváčkovi 13. 5. 2022
- V Centru pro Současné umění v Praze
- Připravit kolektivní večeři, naplánovat koncert nebo hudební produkci
- Jiří Ptáček ve spolupráci s výborem a členy spolku

6) Velká schůze spolku
- V rámci rotace končí Ptáček, Hrůza a Tereza V.
- Máme volná místa ve výboru, obrátíme se na perspektivní členy/členky do výboru
- 23.6. 18:00 v Nadaci – Alena ověří o Stupala termín, organizace průběžně
- Program – schválení účetní závěry, shrnutí činnosti – rozdělíme, kdo o čem bude referovat
- Co dál s ohledem na globální změny 

7) Kovidový Sloup
- Na FB jsme publikovali naši podporu



- Po domluvě s H.Nálepou budeme situaci sledovat a vyčkávat na vývoj, zatím je vše 
v řešení a závisí také na podzimních volbách do samosprávy

8) Web spolku
- Alena dá dohromady info, které jsou potřeba aktualizovat, Šárka to upraví
- Zároveň oslovíme H.Mučku, aby nám udělal nový web
- Je potřeba důsledně zasílat newslettry! 

Příští schůze výboru 6.6. v Nadaci

Sepsala Alena Kunicová
Ověřila Jana Bernartová


