
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NČVU
Z PROSTŘEDKŮ NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Úřad vlády ČR z pověření předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a v souladu 
s usneseními vlády č. 1002 ze dne 29. 9. 1999 a č. 12 ze dne 3. 1. 2001 vyhlásil výběrové řízení pro 
nadace na příspěvek z prostředků určených pro Nadační investiční fond (dále NIF) ve druhé etapě. 
Nadace českého výtvarného umění se stala příjemcem příspěvku z finančních prostředků NIF.

2. Pravidla pro správu příspěvku z NIF jsou dána citovaným usnesením vlády ČR, z něhož vyplývá 
podmínka, že nadace musí tento příspěvek vložit do nadačního jmění a je povinna výnos z něj 
každoročně rozdělit třetím osobám ve formě nadačních příspěvků.

3. O tento druh příspěvku se mohou ucházet výhradně právnické osoby činné v oblasti působení NČVU.

II.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 
1. Žadatelem o příspěvek z NIF může být pouze právnická osoba, která svoji existenci osvědčí dokladem 

o řádné registraci, který není starší než 2 měsíce. Žadatel se na základě písemné žádosti ve formě 
zvláštního formuláře stává účastníkem nadací vyhlášeného výběrového řízení.

2. Příspěvky mohou být poskytovány:

a) občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví, 
b) nadacím a nadačním fondům za podmínky, že nejméně 80 % příspěvku bude použito na nadační 
příspěvky třetí osobě a nejvíce 20 % na správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění, 
c) veřejnoprávním institucím, 
d) příspěvkovým a rozpočtovým organizacím za předpokladu, že samy vloží nejméně 50 % finančních 
prostředků do předmětného projektu.

3. Příspěvek z NIF je poskytován účelově a podmínky jeho použití včetně povinnosti předložit vyúčtování 
přidělených finančních prostředků upravuje smlouva uzavřená mezi žadatelem a NČVU.

4. Pokud žadatel nedodrží termín věcného plnění smlouvy, může na jeho žádost správní rada NČVU 
rozhodnout výjimečně o posunutí termínu realizace. Takto rozhodnout však smí pouze jednou.

5. Na příspěvek z NIF není právní nárok



III.

DRUHY PŘÍSPĚVKŮ

Z finančních prostředků NIF se poskytují příspěvky na projekty, které svým zaměřením spadají do některého 
z následujících tématických okruhů:

1. Ucelené projekty přispívající k propagaci a šíření českého výtvarného umění – jedná se zejména o:

a) projekty napomáhající k soustavnému šíření českého výtvarného umění doma i v zahraničí, 
b) projekty na podporu, zachování a veřejnou prezentaci kulturních hodnot českého výtvarného umění, 
c) projekty pro rozvíjení tvůrčích přístupů (potenciálu) v oblasti výtvarného umění a jejich veřejná 
prezentace. 

2. Projekty, které jsou výrazným přínosem pro českou kulturu – jedná se zejména o:

a) projekty, motivující české autory k vytvoření nových děl, 
b) projekty, motivující vystavovatele k prezentaci nových děl, 
c) projekty mezinárodního významu. 

3. Projekty zabývající se systematicky záchranou, ochranou a péčí o kulturní dědictví v oblasti výtvarného 
umění, a to zejména správou a tvorbou stálých sbírek, informačních a metodických center. 

4. Projekty systematické nakladatelské činnosti v oblasti výtvarné kultury, tvůrčí a badatelské činnosti 
s přihlédnutím na: 

a) vydávání periodického – neperiodického tisku včetně kriticko-vědeckých reflexí v oblasti výtvarné 
kultury, 

b) vydávání autorských i souborných knižních titulů v oblasti výtvarné tvorby všech období, titulů které 
jsou nesporným přínosem a v současné době nejsou běžně dostupné, 
c) vydávání uměleckých reprodukcí, 
d) prezentace výtvarných děl v nových médiích, 
e) nové formy nakladatelské činnosti. 

5. Projekty podporujících výtvarné umělce na tuzemských a zahraničních studijních pobytech, 
vzdělávacích programech, sympoziích apod. 

6. Projekty umožňujících účast vynikajících studentů – občanů ČR na kvalitních zahraničních výtvarně 
vzdělávacích programech.



IV.

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1. Nadace vypisuje výběrové řízení k získání příspěvku z prostředků Nadačního investičního fondu k 30. 9. 
kalendářního roku.  Zároveň s vyhlášením řízení je zveřejněna finanční částka, která musí být do konce 
běžného roku třetím osobám poskytnuta.

2. Správní rada ve výběrovém řízení přesně definuje jeho tématocké oblasti a určuje výši příspěvků pro 
zvolené oblasti.

3. Příspěvek z NIF nelze poskytnout právnické osobě, v jejímž statutárním orgánu působí člen správní či 
dozorčí rady NČVU.

4. Žadatel o příspěvek předloží do vyhlášeného termínu řádně vyplněný formulář žádosti. Žádosti podané 
po stanoveném termínu nebudou přijaty, stejně tak žádosti podané po ukončení projektu. Zaslané 
žádosti se žadatelům nevracejí. 

5. Žádost musí obsahovat tyto základní náležitosti:

a) jméno či název instituce, sídlo, případně i jinou kontaktní adresu, identifikační číslo, bankovní 
spojení, čísla telefonního, event. faxového spojení nebo email a v příloze výpis z příslušného rejstříku 
odchodního soudu nebo jiný doklad o registraci právnické osoby, ne starší než 2 měsíce,
b) podrobné zdůvodnění žádosti, název a věcný popis projektu. Žadatel uvede u projektu dobu a místo 
jeho realizace, jméno zpracovatele projektu a jméno zodpovědné osoby za realizaci,
c) požadovanou výši příspěvku na projekt,
d) rozpočet předpokládaných výdajů, tj. celkový rozpočet s podrobným rozpisem dílčích nákladových 
položek, a to na jednotlivé výdaje (honoráře, cestovné, nájemné, výrobní náklady, jiné odměny apod.) 
a na druhé straně i předpokládané příjmy z realizace projektu a údaje o podílu dalších sponzorů.
e) Předpokládané finanční zajištění projektu z vlastních zdrojů, příspěvky jiných sponzorů či jinými 
dary.

6. O udělení nadačního příspěvku rozhoduje výlučně správní rada NČVU.

7. Právnická osoba, které byl příspěvek poskytnut, je povinna jej použít v souladu s těmito podmínkami 
a smlouvou uzavřenou s nadací. Nestane-li se tak, bude nadace žádat vrácení nebo úhradu 
poskytnutých prostředků.

8. Příjemnce příspěvku je povinnen oznámit nadaci písemně všechny změny skutečností rozhodných pro 
přiznání příspěvku, a to i po jeho poskytnutí.

9. Nadace rozhodne o snížení či vrácení poskytnutého příspěvku, pokud dodatečně zjistí, že byl poskytnut 
na základě nesprávných údajů nebo byly zamlčeny skutečnosti rozhodné pro jeho přiznání.



10. Nadace je oprávněna požadovat vrácení poskytnutého příspěvku v případě nedodržení podmínek 
uzavřené smlouvy.

11. Příjemce je povinen včas předložit konečné vyúčtování vyplývající ze smlouvy. Rovněž je povinen podat 
nadaci informaci o všech zásadních změnách, ke kterým při realizaci projektu došlo.

V.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2002


