
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek
Datum: 6.12.2022
Účast: Johana  Lomová,  Alena  Kunicová,  Zuzana  Štefková,  Jana  Bernartová,  Jitka

Hlaváčková, Tomáš Hrůza

Schůze  členské  základny  –  Dne  20.  10.  2022  se  uskutečnila  schůze,  nebyla  však
usnášeníschopná – udělalo se hlasování per rollam, po úspěšných volbách na obměnu jedné
1/3 výboru svůj mandát obhájili  Jiří  Ptáček a Tomáš Hrůza a jako další byla zvolena Jitka
Hlaváčková. 

MK ČR a Status umělce - plnění grantu od MK ČR ohledně statusu umělce v rámci Národního
plánu obnovy
- nadále sbíráme odpovědi do dotazníku, vyhodnocení proběhne v průběhu ledna
- Jitka zjistí,  jaké je  přesné datum pro odevzdání  výsledků MK ČR (je  informace,  že se

posunulo na později), interní schůzka 9. nebo 10.1.
- vytvořit fokusovou skupina: segment kritiků a kurátorů – poprosit Jirku Ptáčka 

Debata na téma statusu umělce
- Johana Lomová bude o statusu umělce mluvit na sympoziu AVU Práce dne 12.12.

o https://www.culturenet.cz/akce/sympozium-avu-2022-prace/   
o Panelová diskuze Proč potřebujeme status umělce a umělkyně? (16.30–18.00)

Hostky:  Jana Návratová (IDU),  Zuzana Došeková (MK SR) a Johana Lomová
(Spolek Skutek), moderuje Anna Remešová

Čerpání provozního grantu k dořešení!
- MK CR nám dalo 70 % projektu = 250.000, zbývajících 30 % musíme sami dofinancovat –

vyřešit spoluúčast darem
- Celoroční členové/členky výboru dostanou odměnu z grantu za práci ve výboru za 12

měs.
- Jitka  odměnu  za  prosinec  odmítla,  odměněna  bude  případně  Marcela  Straková  za

koordinaci přípravy daňového přiznání (ve výši měsíční odměny za činnost ve výboru)
- vyúčtování  provozního  grantu  udělá  Tereza,  kontrolovat  to  bude  Tomáš  za  podpory

Johany

Vláda ČR avizuje legislativní/daňové úpravy na zvýšení sazby za prodej nových uměleckých
děl od roku 2024 - případně k dalšímu řešení - preventivně se ohradit na MKČR proti zvýšení
sazby DPH – na úvahu konzultace s ČAVU, která se hlásí k řešení daňové problematiky. 

Formulář přihlášky do spolku – máme online formu navázanou na email spolku

Otevřená témata: Velké téma – co děláme s příspěvky od členské základny? (šetříme na
Mánes!), Dopis pro Českou filharmonii / téma galerie a vedení P. Nedomy - stále bez reakce
Mánes  - jaká je situace v správní radě?

https://www.culturenet.cz/akce/sympozium-avu-2022-prace/


Příští schůze výboru 2.1.2023 online nebo 9.1.2023 osobně


