UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
DEVATENÁCTÉ (VOLEBNÍ) ZASEDÁNÍ RADY UVU ČR
Praha 16. dubna 1996
Přehled schůzí Rady UVU (Rady UVU ČR) se stručnou charakteristikou obsahu jednání

1990
1. Ustavující schůze R UVU, 2. 3. 1990
- Zpráva o ukončení činnosti akčního výboru
- Vedením R UVU pověřeni P. Jarkovský, J. Kratochvíl, V. Preclík
- Likvidace SČVU
- Realizace usnesení mimořádného sjezdu (bod 7g)
2. schůze R UVU, 8. 3. 1990
- Zastoupení výtvarných umělců ve FS: V. Preclík, P. Brom
- Umělecké komise
- Časopisy
- Umělecké školství
- Plán výstav 1990
3. schůze R UVU, 22. 3. 1990
- Stanovy UVU
- Sociální zabezpečení výtvarníka, nebytové prostory
- Ekonomické zabezpečení práce UVU
- Práce komise revizní a rehabilitační
- Nový výstavní program
- Zastoupení výtvarníků v zastupitelských sborech
4. schůze R UVU, 5. 4. 1990
- Ekonomické zajištění UVU
- Jednání s představiteli ministerstev, sdělovacími prostředky o novele AZ, o nebytových
prostorách a pod.
- Schválen předložený návrh stanov, které budou předány k registraci MV
- Likvidace SČVU a SČSVU
- Reorganizace ČFVU
- Zahraniční a výstavní komise UVU
- Odborová organizace v NOSSu
5. schůze R UVU, 19. 4. 1990
- Strana obrany kultury, Rada obrany kultury
- Časopisy UVU - změna redakcí
- Ukončení likvidace SČSVU
- Rozšíření vedení UVU na 5
6. schůze R UVU, 3. 5. 1990
- Vznik oblasti Valašsko
- Registrace UVU - 2.5.90
- Jednání o zákonech o sociálním zabezpečení a o nebytových prostorách
- Organizace ČFVU - Díla
- Časopisy - změna koncepce.
- Odborová organizace výtvarníků - KUK
- Nová koncepce výstavní činnosti
7. schůze R UVU, 17. 5. 1990
- Výstavní síně - odsouhlasen návrh oboru teoretiků, aby tři výstavní síně (GVŠ, ČS, GVK)
byly provozovány s přesnou koncepcí, návrhy výstav R UVU ke schválení bude předkládat výstavní
komise UVU
- Rada obrany kultury - zástupce UVU: K. Míšek, P. Jarkovský, M. Mlynář
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- Text pro Atelier - dopis o projednávání členství v UVU a přihlašování
- Časopisy: schváleny redakční rady
- Artcentrum - 400 tis. deviz.Kčs pro Dílo
- ČFVU - konkurs na ředitele
- Návrh na ekonomičtější využívání DU
8. schůze R UVU, 31. 5. 1990
- Sazby soc. zabezpečení: 1990 - 5%, 1991 - 10%, 1992 - 15%
- NG - samostatnost sbírky moderního umění
- Iniciativní komise ČNR - zákon na ochranu tvůrčí osobnosti
- Výstavní komise: problematika kompetence VK, nezbytnost řešení další existence
výstavního oddělení a Výstavního ústředí, žádost Aktivu mladých o přidělení GVŠ
9. schůze R UVU, 14. 6. 1990
- Jmenování koncepční skupiny : J.Seifert, J.Bárta, K.Míšek, J. Nepasický, J. Hyliš, J.
Novotný, J.Králík, J. Lhota, O. Brůža
- Konkurs na ředitele ČFVU
- Možnost získat Muzeum MV (Karlov) pro potřeby výtv.umění
- Zrušení galerie v ČS
10. schůze R UVU, 28. 6. 1990
- Jednání se SVÚ v Moravanech
- Nové zákony: dávky na soc. zabezpečení, vlastnictví k bytům, připomínky k daním
- Záležitosti UVU: konkurs na vedoucího kanceláře, reorganizace kanceláře, pracovní náplně
- ČFVU: koncepce fondu, příspěvek pro fondy, ateliery - komise (V.Špale)
- Předsedou odborové organizace výtvarníků v rámci KUK zvolen J. Měšťan
11. schůze R UVU, 19. 7. 1990
- Žádost na ministerstvo kontroly ČR o provedení kontroly činnosti ČFVU
- Oprávnění k zahraniční obchodní činnosti pro UVU (100 000,- kauce)
- Příprava tajné volby předsedy a dalších funkcionářů UVU
- Výsledek konkursu na ředitele ČFVU - Dr. Černý
12. schůze R UVU, 29. 9. 1990
- Poděkování dr. J.Lhotovi u příležitosti odchodu do důchodu
- Nová tajemnice UVU - JUDr. Pospíšilová
- Zpráva I. Gila o činnosti koncepční skupiny za VII/VIII 1990
- Reorganizace kanceláře UVU - zděděný stav 43 pracovníků
- Společná komise UVU, OA a ČFVU k vyjasnění vzájemných vztahů
- Rozhodnutí o dalším prodloužení práce koncepční skupiny a stanovení základních úkolů
- Vedení UVU - po odstoupení J. Kratochvíla požádal o uvolnění i P. Jarkovský, ve funkci
zůstává nadále V. Preclík. Návrhy pro volbu 18.10.1990
- Výbor ČFVU - po abdikaci J. Kratochvíla vedou výbor prozatím ing.arch. Šebek (OA) a
ak.soch. M. Mlynář (UVU)
- Tiskovým mluvčím UVU ustaven V. Weber
- Upozornění řediteli ČFVU na liknavé plnění úkolů
- Návrh zřídit agenturu, z jejíhož výtěžku budou financovány výdaje UVU
- Ustaveni koordinátoři UVU pro území Čech (bez Prahy) V. Weber, pro území Moravy a
- Zpráva o likvidaci bývalého federálního svazu.
- Návrh rekonstrukce budovy Mánesa - v souvislosti s přáním obnovovaného spolku Mánes
využívat budovu
- Návrh obnovy nakladatelství OBELISK
13. schůze R UVU, 18.10. 1990
- Podpis smlouvy o členství v UVU
- Příprava organizačního a jednacího řádu UVU
- Návrh nové koncepce Zpráv ČFVU
- Zpráva o činnosti společné komise OA, UVU a ČFVU - návrh na decentralizované využívání
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podpůrčích prostředků ČFVU - zřízení nárokových účtů
- Osamostatnění časopisu Ateliér
- Návrh na jmenování I. Gila členem Výboru ČFVU
- Ukončení činnosti Iniciativní skupiny ROK pro spolupráci s ČNR
- Návrh nové koncepce činnosti Rady obrany kultury
- Vznik společnosti s r.o. MÁNES
- Nové legitimace UVU
- Volba předsedy a místopředsedů UVU (Předseda V. Preclík, místopředsedové P. Jarkovský,
J. Seifert, V. Hora)
- Příspěvek na výstavu prof. Tröstra
- Pátrání po majetku bývalých spolků v ČR
- Konkurs na užívání Portheimky
- Doporučení, aby návrhy stipendií přešly do kompetence spolků
14. schůze R UVU, 15.11. 1990
- Jednání R UVU byli přítomni zástupci členských organizací UVU a zástupci dosud
nekonstituovaných oborů.
- Koordinace činnosti se Slovenskou výtvarnou unií - A. Oth
- Klubová rada Mánes - V. Hora
- Doporučení řediteli ČFVU obsadit vedoucí místa v Díle konkursním řízením
- Podpora projektu AVG Krameriův dům
- Informace z práce koncepční komise R UVU
- Informace z práce smíšené komise ČFVU-UVU-OA
- Výhledy finanční situace UVU pro rok 1991
- Žádost P. Jarkovského o uvolnění z funkce místopředsedy
- Pravidelná inventarizace majetku UVU
15. schůze R UVU, 20.12.1990
- Hollar členskou organizací UVU
- Návrh na zřízení vydavatelství OBELISK - J. Novák - přijato
- Úprava Jednacího řádu R UVU
- Námitka proti přijetí Sekce televizního výtvarnictví do UVU
- Uvolnění JUDr. Pospíšilové z funkce vedoucí kanceláře UVU na vlastní žádost. Na návrh P.
Jarkovského ustaven vedoucím kanceláře od 21.12.1992 Vít Weber
- P. Jarkovský určen zástupcem UVU v Radě společníků agentury Mánes, s.r.o.
- Finanční zajištění činnosti UVU - ukončeno financování ze státního rozpočtu, na přechodné
období 1 roku zajištěno financování z prostředků ČFVU
- Návrh výrazné redukce počtu zaměstnanců kanceláře UVU.
- Reorganizace výstavního ústředí a návrh na likvidaci k 31.12.1991
- Stanovení odvodu členských příspěvků na společná vydání UVU pro rok 1991 (200.- Kčs na
kmenového člena)
- Umělecké komise při soukromých a jiných galeriích - kompetence UVU předány jednotlivým
spolkům
- Informace o činnosti Světové rady řemesel (L. Kaprasová).
- Jmenování členů poroty pro Státní banku čsl.

1991
16. schůze R UVU, 17. 1. 1991
- Přijaty nové organizace UVU
- Místopředsedou R UVU zvolen ak. arch. Jiří Kočandrle
- Změny Organizačního řádu UVU a Jednacího řádu R UVU
- Dopis výtvarné obci Litvy
- Dokončení evidence členů spolků UVU s ohledem na decentralizovaný způsob využívání
podpůrčích prostředků ČFVU
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17. schůze R UVU, 21. 2. 1991
- Souhrnný dokument: Smysl existence UVU
- Stanovisko R UVU k situaci v ČFVU a návrh na odvolání ředitele dr. Černého
- Směrnice ČFVU upravující postup při rozdělování prostředků určených k podpůrčí činnosti
- Hospodaření UVU, výstavní činnost
- Zrušení stipendijní komise UVU
- Připomínky k činnosti začínající agentury MÁNES
- Akce Den pro naše zdravotnictví
18. schůze R UVU, 21. 3. 1991
- Podpora výstavy žáků prof. Buranta
- Účast členských organizací UVU na Všeobecné čsl. výstavě 1991
- Podíl na financování a činnosti sekretariátu Čsl. výboru Světové rady řemesel
- Činnost Rady obrany kultury
- Dokončení likvidace federálního SČSVU
- Jednání o státní příspěvek na výstavy pořádané mimo hl. m. Prahu
- Informace o situaci v ČFVU
- Informace o činnosti agentury Mánes
19. schůze R UVU, 25. 4. 1991
- Stanovisko k návrhu sloučit dosavadní fondy s novým Státním fondem kultury - negativní
- První informace o přípravě nových daňových předpisů a o pojištění
- Rozpočet UVU na rok 1991
- Schválen příspěvek na činnost WCC - 30 tis. Kčs
- Členské příspěvky nevládním organizacím budou pro všechna spolky uhrazeny ze
společných prostředků UVU
- Další informace o Všeobecné výstavě
- Vystoupení z Rady obrany kultury
- Náplň čsl. pavilonu v Seville
- Návrh české restaurátorské komory
- Jednání o návrhu rozdělení sbírek Národní galerie
20. schůze R UVU, 23. 5. 1991
- Vznik nakladatelského konsorcia OBELISK
- Státní fond kultury - informace z MK
- Žádost o zvýšení dotace pro mimopražské výstavní projekty
- Doporučení nedělit sbírky Národní galerie
- Záležitosti ekonomických pronájmů objektů ČFVU
- Upozornění na nutnost řešit situaci nekomerčních výstavních síní
- Žádost o zveřejnění výstavních akcí, které získaly přímou podporu MK
- Provizorní zajištění mezinárodních styků UVU - dr. Stehlík
21. schůze R UVU, 20. 6. 1991
- Přidělení státní dotace na činnost mimopražských spolků
- Schválení přídělu prostředků společné rezervy UVU u ČFVU
- P. Jarkovský žádá o uvolnění ze Sboru společníků agentury MÁNES
- Příprava plánu výstav na rok 1992
- Návrh ČFVU na finanční zajištění nekomerčních výst. síní
- Svolání sjezdu považuje většina členů R UVU s ohledem na změněné vnitřní a vnější
podmínky za anachronismus
- Novým ředitelem ČFVU jmenován ing. Jiří Slunéčko
- Místopředseda J. Seifert po dobu dvou měsíců nebude na území ČR. Jeho zástupkyní
jednomyslně zvolena I. Čapková
22. schůze R UVU, 19. 9. 1991
- Žádost o objektivní informaci o pronájmech objektů ČFVU
- Základní informace o novém daňovém systému - ing. Václav Grammetbauer
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- Kausa ateliéry Praha 3-Žižkov: zevrubné projednání za přítomnosti předsedy a
místopředsedy ateliérové komise ČFVU (V. Špale, A. Novák)
- Odstranění ztrátovosti nekomerčních výstavních síní - varianty předložené ČFVU a
stanovisko R UVU
- Nadace Umění pro zdraví - informace o vzniku a cílech
- Nakladatelské konsorcium Obelisk - první publikace
- Připomínky Asociace restaurátorů k návrhu Živnosten. řádu
- Výběrové řízení na místo manažera zahraničních vztahů UVU
- Příprava výstavního programu 1992
- Návrh uzavření dohody mezi Design Centrem ČR a UVU
- Výjezdní schůze UVU v Uherském Brodě
- Čerpání prostředků státní dotace 1991
- Nabídka pobytu pro litevské umělce na symposiích u nás
23. schůze R UVU, výjezdní - Uherský Brod, 24.- 25. 10. 1991
- Diskuse k základním dokumentům UVU - vytvořena pracovní skupina, akceptován návrh
zrušit limit počtu členů pro získání hlasu v R UVU
- Žádosti o prodloužení smlouvy mezi spolky a ČFVU (nárokové účty)
- Výše odvodu členských organizací na společné záležitosti UVU v roce 1992 - 20.Kčs/měsíc/kmenový člen, tj. 240.- Kčs ročně)
- Souhrnná žádost o státní příspěvek na akce spolků UVU 1992
- Podpora Bienále užité grafiky v Brně
- Ochrana datového souboru UVU
- Finanční podpora Asociace restaurátorů ze společné rezervy UVU
- Doplnění finančních prostředků pro výstavu F. Janouška
- Memorandum komise MK ČR pro mimosoudní rehabilitace - text podpořen
- Dopis V. Špaleho výboru ČFVU - v kopii zaslán UVU. Jde o předmět šetření revizní komise,
bez stanoviska
- Návrh na doplnění výboru ČFVU o zástupce oblastí - bez závěru
* Přítomní členové R UVU shlédli výstavu Volného sdružení moravských výtvarníků, jež
doprovázela jejich žádost o přijetí do UVU. Rozhodne následující R UVU
* Večer jednání ve 4 sekcích:
Pracovní skupina 1 - Zákon o daních z příjmu
Pracovní skupina 2 - Autorský zákon
Pracovní skupina 3 - Vrácení spolkového majetku
Pracovní skupina 4 - Výstavy organizované UVU
24. schůze R UVU, 21. 11. 1991
- Dopis Federálnímu shromáždění s podporou návrhů presidenta republiky V. Havla
- Zamítnutí žádosti VSMV o přijetí do UVU
- Stanovení priorit pro využití státního příspěvku 1992
- Žádost výboru ČFVU o jednorázový příspěvek na hospodaření spolků
- Výstavní program UVU v Praze
- Otevřený dopis výstavní komise UVU Radě UVU
- Otevřený dopis Jednoty umělců výtvarných Radě UVU
- Stanovisko k likvidaci a prodeji některých výrobních provozoven Díla
- Schválen návrh na využití majetku UVU
- Pokus zpochybnit postup energetických závodů ve stanovení sazby za elektrickou energii v
ateliérech
- Petice Sdružení pražských umělců - malířů v záležitosti ochrany ateliérů
- Vztah UVU - KUK: členství UVU bylo formálně ukončeno
- Informace ředitele ČFVU ing. Slunéčka o současném stavu fondu
25. schůze R UVU, 19. 12. 1991
- Dohoda o spolupráci s Design centrem České republiky v Brně
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- Orientační informace o organizaci COMAP
- Koncepce výstavní činnosti UVU
- Petice UVU ve věci výpovědi z ateliérů
- Dopis Obvodním úřadům Praha 1 až Praha 10 v záležitosti ateliérů
- Jednání ve věci úhrady energií pro ateliéry
- Schválení postupu vedení při využívání prostředků podpůrčí činnosti soustředěných u UVU
- Návrh úplného zveřejnění čerpání prostředků podpůrčí činnosti ČFVU v roce 1991
- Rozpočet prostředků podpůrčí činnosti na rok 1992
- Návrh na obměnu nebo doplnění členů Výboru ČFVU
- Redakční úprava návrhu nových dokumentů UVU
- Uzavření pracovní smlouvy s PhDr. J. Tichou na funkci koordinátora zahraničních styků UVU
- Různé: - práce na návrhu daňových zákonů
- kritické stanovisko představitelů Sklářského sdružení
- diskuse o profilu časopisu Ateliér

1992
26. schůze R UVU, 21. 1. 1992
- Rozhodnutí v záležitosti COMAP
- Seznam symposií financovaných z rezervy UVU u ČFVU
- Návrh na obměnu nebo doplnění členů Výboru ČFVU
- Dopis ministru kultury o majetku obnovených spolků
- Jednací řád R UVU - schválen
- Doplňovací volby za místopředsedu J. Seiferta - vyhlášení
- Státní příspěvek na výstavní a kulturní činnost a symposia
- Vybrané (nekomerční) výstavní síně - souhrnný dokument
- Návrhy na jmenování jednotlivých výstavních rad
- Hodnocení absolventských stipendií - předáno do kompetence spolků
- Stanovisko JUDr. Kateřiny Slavíkové k některým záležitostem ČFVU
- Ateliéry - zpráva o jednání s úřady v Praze
- Ochrana autorských práv - J. Císařovský, J. Vilím
- Závěr šetření revizní komise v záležitosti ateliérů Praha 3
Různé: - stanovisko k nevkusným pylonům francouzské firmy Decaux
- přihlášky na výstavu Súhry - WCC
27. schůze R UVU, 18. 2. 1992
- 1. kolo doplňovací volby místopředsedy R UVU
- Projednání a schválení Organizačního řádu UVU
- Způsob rozesílání zápisů ze schůzí vedení UVU
- Projednání a schválení návrhu Stanov UVU
- Projednání a schválení dopisu ministru kultury (k textu Kultura a stát ve svobodné
společnosti)
- Návrh zákona o Státním fondu kultury
- Státní příspěvek na projekty spolků UVU
- Kulturní trust - informace o projednání podnětu JUDr. Kateřiny Slavíkové
- Společný návrh OA a UVU na razantnější postup při transformaci ČFVU
- Sjednocení postupu profesních organizací (obcí, komor) sdružujících občany v tzv.
svobodném povolání (daně, důchodové, sociální a zdravotní pojištění, pracovny a ateliéry sloužící k
činnostem podléhajícím režimu autorského zákona)
- Přehled došlých návrhů na složení výstavních rad vybraných výstavních síní
- Výzva k zpřesnění údajů o užívaných ateliérech
- Společnost animované tvorby - projekt pro nemocnici Motol
28. schůze R UVU, 17. 3. 1992
- Přijetí SVUM Hodonín mezi členské organizace UVU
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- 2. kolo doplňující volby místopředsedy R UVU, od 1.4.1992 se funkce ujal Boris Moravec
- Spolupráce s CS DIRECT MARKETING
- Návrhy na složení výstavních rad vybraných výstavních síní
- Zpráva z jednání Sboru společníků agentury MÁNES
- Zpráva o konferenci organizace Bild-Kunst v Berlíně
- Názory Sdružení výtvarníků-keramiků na práci UVU
- ČFVU a jeho transformace, návrhy na doplnění Výboru ČFVU (J. Bohdálek, J. Nepasický)
- Žádosti o příspěvky ze společné rezervy UVU u ČFVU a ze státní dotace
- Petice členů AUG k případu ateliérů Praha 3
- Nakladatelské konsorcium OBELISK - prodej ve výstavní síni Mánes
- Žádost VF o zablokování jakýchkoliv změn v užívání místností v budově Mánesa (agentura
Mánes, Ateliér, Výtvarné umění)
- Sleva na vstupném do galerií sdružených v Radě galerií - 50%
29. schůze R UVU, 28. 4. 1992
- Rozpočet UVU na rok 1992
- Transformace ČFVU - přesně formulované stanovisko pracovní skupiny
- Výstavní rady vybraných (nekomerčních) výstavních síní
- Informace o výstavě AICA v Praze
- Redakční úprava stanoviska R UVU k záležitosti ateliérů Praha 3 a jednání s Obvodním
úřadem Praha 3
30. schůze R UVU, 26. 5. 1992
- Transformace ČFVU - zpráva pracovní skupiny, návrh zastavit registraci Díla s.r.o. v
navrhované podobě
- Zpráva z jednání Rady uměleckých obcí
- Ochranná organizace autorská - další návrhy
- Vyhodnocení stipendijních akcí pro nemocnice
- Případ vyloučení R. Šutery ze studia na AVU
31. schůze R UVU, 23. 6. 1992
- Neúspěšný pokus o dohodu dr. Vilíma a OOA
- Transformace ČFVU - proměna pracovní skupiny v Zájmové sdružení pro vznik nadací
výtvarného umění a architektury
- Návrh zmrazení majetku ČFVU
- Finanční situace Ateliéru a Výtvarného umění a rozhodnutí o jejich organizačním
osamostatnění
- Vyrovnání plateb mezi členskými organizacemi UVU
- Informace z jednání Rady uměleckých obcí
- Návrhy na členy Rady státního fondu kultury (J. Seifert, J. Načeradský)
- Informace o situaci ve Výboru ČFVU (V. Špale jmenován členem výboru)
- Diskuse o situaci na AVU po zveřejnění Výzvy profesorům AVU
- Informační leták o UVU
- Statuty symposií - nové návrhy a časový přehled
- Různé - podnět SČUG HOLLAR ministerstvu kultury o počtu grafických listů pokládaných za
originál
32. schůze R UVU, 22. 9. 1992
- Přijetí nových členských organizací - Žararaka, Nové sdružení pražských malířů
- Souhrnná informace o transformaci ČFVU - VII/IX 1992
- Rozhodnutí o celkovém posouzení činnosti Zájmového sdružení a představitelů UVU v něm
- Situace ve Výboru ČFVU
- Ateliér a Výtvarné umění - stanovisko šéfredaktorek k osamostatnění
- Zprávy ČFVU, UVU a OA - návrh na změnu názvu
- Souhrnná žádost o státní příspěvek na činnost občanských sdružení v roce 1993
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- Úpravy v čerpání státního příspěvku na rok 1992
- Vyrovnání příspěvku ČFVU na nárokových účtech spolků
33. schůze R UVU, 20. 10. 1992
- Shrnutí diskuse o zvolených formách transformace ČFVU a rozhodnutí o dalším postupu
- Nejbližší úkoly pro Výbor ČFVU - zásadní dokument
- Příspěvky na vydávání časopisů v roce 1993
- Upozornění OSA na problémy autorskoprávní ochrany
- Přehled symposií a plenérů konaných v roce 1992 s podporou ČFVU a UVU
- Členské příspěvky 1992 - dlužné částky
- Čerpání prostředků ze státního příspěvku pro rok 1992
34. mimořádná schůze R UVU, 3. 11. 1992
- Stanovisko Obce architektů k transformaci ČFVU
- Připomínky k návrhu novelizace vl.nař. 159/69. Sb. o kulturních fondech
- Stanovisko k dalšímu postupu transformace ČFVU
- Návrh na zastoupení všech spolků ve výboru ČFVU
35. schůze R UVU, 17. 11. 1992
- Přijetí Sdružení Hořického symposia do UVU
- 1. kolo volby místopředsedy UVU za J. Kočandrleho
- Výzva k ukončení rehabilitačního řízení
- Vyrovnání členských příspěvků pro UVU za rok 1992
- Stanovení odvodu příspěvků za kmenové členy jednotlivými spolky UVU pro rok 1993
- Výsledky auditu provedeného v ČFVU - ing. Eva Laubeová
- Negativní stanovisko k opětovného návrhu zřídit s.r.o. Dílo
- Žádosti o dodatečné příspěvky na akce spolků UVU 1992
- Doplnění údajů k žádostem o státní příspěvek pro rok 1993
- Zpráva z jednání Rady uměleckých obcí
- Žádost o vydání úplné ročenky MK ČR
- Složení delegace pro jednání s ministrem kultury
- Soustředění návrhů zástupců jednotlivých spolků pro zastoupení v posledním
"transformačním" výboru ČFVU
- Nezměněné stanovisko Obce architektů z záležitosti překnihování nemovitostí Díla na ČFVU
36. mimořádná schůze R UVU, 1. 12. 1992
- 2. kolo volby místopředsedy UVU
- Memorandum ministru kultury
- Zásadní stanovisko k postupu výboru ČFVU v záležitosti Díla
- Inventarizace majetku ČFVU
- Zprávy ČFVU, UVU a OA č. 10/1992 - informace o daních a pojištění - 1. verze
- Žádosti o dodatečné příspěvky na akce spolků UVU
- Odměny zaměstnancům kanceláře UVU a valorizace platů pro rok 1993
- Návrh výboru fondu na zřízení zvláštního účtu podpůrčí činnosti a zvláštního účtu pro
nekomerční výstavní síně
- Žádost o vyhlášení přípravy výběrového řízení na správu ČFVU po 1.1.1993
- Žádost o veřejnou diskusi k novým Zásadám podpůrčí činnosti ČFVU
- Žádost o spolufinancování celé uvažované sítě nekomerčních výstavních síní pro rok 1993
Českým fondem výtvarných umění
- Situace v hospodaření agentury MÁNES
37. schůze R UVU, 15. 12. 1992
- Kontrolní otevření protokolu o 1.kole voleb místopředsedy UVU
- Opakované 2. kolo volby místopředsedy UVU
- Přijetí nové členské organizace POPOKATEPETL do UVU
- Oznámení Sklářského sdružení o ukončení členství v UVU
- Výsledek jednání předsedy UVU na ministerstvu kultury
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- IČO a umělci ve svobodném povolání
- Zprávy ČFVU, UVU a OA 10/92 - pozdržené číslo vzhledem k měnícím se předpisům o
pojištění
- Vytvoření pracovních skupin pro jednání s KUK, se Sdružením podnikatelů v záležitostech
daní a pojištění
- Rámcové přidělení zbylých prostředků ze státní dotace 1992
- Inventarizace majetku ČFVU

1993
38. schůze R UVU, 12. 1. 1993
- Všeobecná rozprava o daních a pojištění
- Připojení ke KUK
- 3. kolo volby místopředsedy R UVU za odstupujícího J. Kočandrleho. Místopředsedou byl
zvolen J. Nepasický, který se 1. 2.1993 ujme své funkce
- Novela nařízení vlády ČR o kulturních fondech
- Výběr kandidátů na členy Prozatímní rady
- Potvrzení stanoviska UVU k transformaci ČFVU
- Obnovení činnosti pracovní skupiny pro záležitosti autorského práva
- Zahájení činnosti Informačního střediska pro záležitosti daní a pojištění v budově Mánesa
- Využití ubytovacího ateliéru UVU pro potřeby spolků, jejich členů a hostů
- Podpora žádosti vydavatelského konsorcia Obelisk o navrácení majetku
- A. Hartmann jmenován zástupcem UVU v radě konsorcia Obelisk
- Žádost redakce Ateliéru o podporu na vydávání časopisu
39. schůze R UVU, 9. 2. 1993
- Informace o jednání Rady uměleckých obcí
- Informace o schůzce se Sdružením podnikatelů ČR a o účasti na shromáždění delegátů
- Informace o účasti na jednání prezídia KUK
- Podpora projektu nadace Umění pro zdraví - Portheimka
- Vyjádření k protestu akad.mal. Karla Míška
- Rozprava o postupu některých profesních asociací a spolků s nimi sympatizujících
- 1. kolo volby předsedy Rady UVU za odstupujícího akad.soch. Vladimír Preclíka
- Soustředění připomínek k daňovým a pojišťovacím zákonům
- Sklářské sdružení - úhrada dlužné částky za rok 1992
- Oficiální text nařízení vlády ČR č. 58/1993 Sb. o kulturních fondech a úkol připravit volby
správní a dozorčí rady ČFVU
40. schůze R UVU, 9. 3. 1993
- Informace o postupu jednání o daních a pojištění (D. Baběradová)
- Rozprava o návrzích vnitřního uspořádání UVU
- Rozhodnutí o svolání řádného sjezdu delegátů spolků UVU
- Stanovení pravidel pro volbu delegátů a volební klíč
- Stanovení termínu pro podání různých návrhů pro sjezd
- 2. kolo doplňovací volby předsedy R UVU: zvolen Vladimír Hora, dosavadní místopředseda
- Rozhodnuto, že volba místopředsedy se uskuteční až po sjezdu delegátů UVU
- Příprava schůzky s místopředsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu Parlamentu ČR V. Koronthálym
- Revize a doplnění evidenčních údajů o kmenových členech spolků
- Zpráva pracovní skupiny zabývající se novelizací autorského zákona
- Návrh realizace společného informačního systému s DC Brno a Sorosovým centrem
současného umění v Praze
- Návrh poskytnout ze společné rezervy vedené u ČFVU 70 tis. Kč časopisu Výtvarné umění
na uhrazení dlužné částky tiskárně
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41. schůze R UVU, 6. 4. 1993
- Informace o postupu jednání o daních a pojištění (D. Baběradová)
- Informace o činnosti pracovní skupiny zabývající se úpravami autorského zákona
- Zpráva o situaci vydavatelského konsorcia Obelisk
- Informace o situaci v agentuře Mánes
- Informace o ukončení činnosti Výboru ČFVU
- Informace o zahájení činnosti Prozatímní rady ČFVU a rozprava o základních otázkách
- Změna výše platby spolků na společné záležitosti UVU - do sjezdu je třeba zaplatit 50 %, tj.
120.- Kč za jednoho kmenového člena)
- Návrh M. Svobody na pomoc při omilostnění akad.mal. B. Běhuly
42. schůze R UVU, 11. 5. 1993
- Plánovaná koordinační schůzka s předsedou výkonného výboru Světové unie svobodných
povolání (červen 1993)
- Přípis Bankovní asociace a Komerční banky ve věci otevírání účtů svobodným umělcům
- Rekapitulace práce skupiny zabývající se autorským zákonem
- Dopis Generální prokuratury v záležitosti B. Běhuly
- Návrh změn v systému práce kanceláře a vedení UVU
- Prohlášení zástupce AVG k situaci v sekci profesních sdružení
- Informace o činnosti Prozatímní rady ČFVU a doporučení k zhodnocování volných
prostředků ČFVU
- Informace o situaci v agentuře Mánes a rozhodnutí o vystoupení v nejbližším možném
termínu
- Doplnění státního příspěvku prostředky ze společné rezervy UVU vedené u ČFVU
- Plnění rozpočtu UVU za rok 1992
- Návrh rozpočtu UVU 1993
- Příprava sjezdu delegátů spolků UVU
43. schůze R UVU, 1. 6. 1993
- Jednání v záležitostech ateliérů a jejich ochrany
- Zpráva o účasti na jednání o novele vyhl. 585/90 Sb. na MF ČR (jde o úhradu za nebytové
prostory)
- Odpověď Necenzurovaných novin v záležitosti B. Běhuly
- Informace o činnosti Prozatímní rady ČFVU
- Příprava sjezdu delegátů spolků UVU
- Stanovisko SVU Mánes k navrácení spolkového majetku
SJEZD DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ UVU - KOLÍN 15.6.1993
Druhé funkční období

1993
1. schůze R UVU, 29. 6. 1993 - schůze nebyla usnášeníschopná
- Zhodnocení průběhu a výsledků sjezdu delegátů spolků UVU
- Ustavení pracovní skupiny pro přípravu stanov
- Problémy nakladatelského konsorcia OBELISK
- Přidělení prostředků na nárokové účty vedené u ČFVU
- Splatnost 2. části příspěvků spolků na činnost UVU
- Stav čerpání státní dotace
- Příprava voleb do správní a dozorčí rady ČFVU
2. schůze R UVU, 7. 9. 1993 - schůze nebyla usnášeníschopná
- Informace o činnosti Prozatímní rady ČFVU (T. Rafl)
- Stanovisko PR ČFVU v záležitosti majetku S.V.U. Mánes
- Termín podání žádostí o státní dotaci - 15. 9.1993
3. schůze R UVU, 28. 9. 1993
- Informace z prvního jednání zvolené (14. 9. 1993) SR a DR ČFVU
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- Přijetí výtvarného sdružení KOZA NOSTRA
- Schválení příspěvku 20 tis. Kč ze společné rezervy UVU na akci ICOGRADA (pro Asociaci
užité grafiky)
- Schválení příspěvku 30 tis. Kč ze společné rezervy UVU na akci INTERKONTAKTGRAFIK
(pro Asociaci volné grafiky)
- Informace o konferenci "Výtvarní umělci v nové Evropě" (J. Tichá a A. Vondřichová)
- Informace o zaregistrování OOA - sdružení (A. Vondřichová)
- Informace z jednání Rady uměleckých obcí - stanovisko k návrhu složení Rady Státního
fondu kultury
- Příprava voleb předsedy a místopředsedů R UVU, akceptován návrh, aby každé zájmové
uskupení bylo reprezentováno jedním místopředsedou
4. schůze R UVU, 26. 10. 1993
- Informace o výsledcích Znaleckého posudku k účetní uzávěrce ČFVU a podniku Dílo za rok
1991 a 1992 (přednesla zpracovatelka A. Bílková)
- Informace o postupu vzniku OOA-sdružení (A. Vondřichová)
- Volba místopředsedů Rady UVU: dohodou zvoleni 4 místopředsedové, zastupující zájmové
skupiny v R UVU:
spolky působící v Čechách
- Jaroslav Zapletal
spolky působící na Moravě
- Jan Pospíšil
tzv. profesní spolky
- Milan Ressel
ostatní spolky sídlící v Praze
- Jan Tatoušek
- Informace z jednání SR ČFVU (J. Novotný)
- Stanovisko R UVU k situaci v Národní galerii
5. schůze R UVU, 23. 11. 1993
- Pomoc v právní záležitosti ak. mal. M. Běhuly
- Volba předsedy R UVU přesunuta na prosinec
- Informace z jednání SR ČFVU (J. Novotný)
- výběrové řízení na provoz restaurace Mánes
- valná hromada spol. s r.o. Dílo 25.11.1993
- OOA - sdružení - ČFVU zastupují I. Gil a arch. Stýblo
- opatření k nápravě nedostatků zjištěných v posudku A. Bílkové termínována do
15.3.1994
- SR ČFVU potvrdila nadále nárokové účty u ČFVU
- financování provozu nekomerčních výstavních síní 1994
- Stanovisko k poskytování náhrady členům SR ČFVU
- Informace o jednáních o problematice ateliérů (M. Ressel)
- Otevřený dopis Ministerstvu kultury a Národní galerii
- Návrh vytvoření pracovní skupiny pro zahraniční aktivity UVU
- Návrh vyhlášky MK o sazbách odměn a náhrad za veřejné nedivadelní provozování
uměleckých děl (k jednání pověřen za R UVU J. Novotný)
- Stanovena výše příspěvku na činnost UVU na rok 1994
* Na jednání R UVU navázal seminář dr. Skály k problematice daní, zorganizovaný Kanceláří
UVU.
6. schůze R UVU - 14. 12. 1993
- Schválena nová forma zápisů z jedná R UVU
- Předsedou R UVU zvolen Jaroslav Zapletal
- Dopis řediteli Národní galerie
- Zpráva o pracovním pobytu J. Tiché ve Velké Británii
- Příprava naší účasti na festivalu malby v Cagnes-sur-Mer
- Zpráva S.V.U. Mánes o výsledku soudního jednání v záležitosti navrácení majetku (J. Králík,
V. Špale)
- Informace z jednání SR ČFVU a valné hromady s.r.o. Dílo (J. Novotný)
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- Zahájení diskuse k problematice Díla, s.r.o.
- Oznámení o novele autorského zákona a změně fondů v nadace
- Místopředsedové pověřeni zpracovat pro lednovou schůzi R UVU návrh stanov
- Zastoupení UVU na inauguraci FAVU Brno

1994
7. schůze R UVU, 25. 1. 1994
- Schválení příspěvku 12 tis. Kč ze společné rezervy UVU na krytí režijních nákladů výstavy k
nedožitým 40. J. Horálka, kterou spolupořádá S.V.U. Mánes
- Návrh nových stanov: určena pracovní skupina a stanoven termín podání písemných
připomínek (4.2.1994)
- Příprava rozpočtu UVU : stanovena prodloužená lhůta vyrovnání závazků spolků za rok
1993 (31.1.1994)
- Informace o oficiálním podání návrhu na úpravu zákona na ochranu ateliérů pro parlament a
návrhu magistrátu Prahy na doplnění postupu při prodeji nebytových prostor uživatelům přednesl
zpracovatel JUDr. Jantač
- Doporučení vstupu do OOA - sdružení
- Žádost o zveřejnění přehledu zahraničních výtvarných akcí MK ČR za léta 1992 a 1993
- Rozhodnutí o účasti na festivalu malby v Cagnes-sur-Mer
- Dopis generálnímu řediteli NG
- S.V.U. Mánes - majetek, stanovisko NSPM a stanovisko ČVO
8. schůze R UVU, 22. 2. 1994
- Přijetí výtvarného sdružení NOVÁ SPOLEČNOST SKLA
- Svolání sjezdu UVU na 29. 3. 1994
- Seznámení s dopisem S.V.U. Mánes správní radě ČFVU (V. Špale)
- Informace z jednání SR ČFVU (J. Novotný) - příprava vzniku ČFVU-nadace
- OOA - sdružení: výzva spolkům k delegování zástupců do přípravné skupiny valné hromady
- Pracovní skupina pro posouzení žádostí o doplňkový příspěvek na výstavy v NVS 1993
SJEZD DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ UVU - PRAHA 29.3.1994

UVU ČR - první (včetně UVU třetí) funkční období
1. zasedání R UVU ČR, 19. 4. 1994
- Oznámení o registraci změny stanov UVU ČR
- Vystoupení z UVU ČR a pozastavení členství v UVU ČR
- OOA S - doporučení svolat valné shromáždění 19. 5. 1994
- Určení kontrolní a revizní komise dle čl. 8 stanov (zástupci spolků 41, 47, 39, 55, 01)
- Zpráva o hospodaření za rok 1993 a návrh rozpočtu na rok 1994
- Ustavení pracovní skupiny pro přípravu dokumentů navazujících na stanovy
- Ustavení pracovní skupiny pro záležitosti autorského zákona
- Nakladatelství OBELISK - statutárním zástupcem za UVU ČR určen V. Weber
- SVU MÁNES - opětovná podpora požadavku navrácení budovy
- Rada uměleckých obcí (RUO) - schůzka s novým ministrem P. Tigridem 5. 4. 1994
- Ustavení pracovní skupiny pro přípravu transformace ČFVU v nadaci (H. Wanková, J.
Bohdálek, O. Brůža, J. Kubát, R. Postl, M. Vojíř / J. Rejnart, P. Zlamal, Ing. Flanderová)
- Informace z činnosti Správní rady ČFVU (R. Postl, O. Brůža, J. Novotný, K. Míšek)
- Vstupní jednání s Kreditní bankou Plzeň (J. Zapletal, R. Postl, V. Weber, O. Brůža)
- Vystoupení z Agentury Mánes, s.r.o.
2. zasedání R UVU ČR, 7. 6. 1994
- Vystoupení z UVU ČR
- Určení Kontrolní a revizní komise - 1. část
- Ustavení OOA S a dohoda o spolupráci mezi UVU ČR a OOA S
- Návrh smlouvy o spolupráci s Kreditní bankou, a.s. Plzeň
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- Spolupráce s MK ČR a příprava grantů na rok 1995 (hosté - B. Nekolný, V. Jirousová)
- Návrh rozpočtu UVU ČR 1994, úpravy vzhledem ke snížení příjmů
- Dohoda o spolupráci mezi Obcí architektů a UVU ČR
- Transformace ČFVU v nadaci
- Přehled a stav přípravy plenérů a symposií pořádaných sdruženími UVU ČR
- Schůzka s předsedou Slovenské výtvarné únie V. Hulíkem a příprava cesty na Slovensko
- Organizační změny (návrhy jednacího a volebního řádu, přelepky průkazů UVU )
3. zasedání R UVU ČR, 16. 8. 1994
- Transformace ČFVU (dopis správní radě, žádost J. Bohdálka o inventarizaci artefaktů)
- OOA S - informace o jednání s Bildkunst a ADGP, příprava podepsání smluv, dopis správní
radě s žádostí o uvolnění prostředků na činnost OOA S
- Dotace akcím pořádaným sdruženími UVU ČR v r. 1995 - příprava žádostí
- Úprava legitimací UVU vzhledem k odchodu části členů z UVU ČR (přelepky, revize
seznamů)
- Situace v Národní galerii - dopis ministru kultury
- Příprava smlouvy s Obcí architektů (zodpovídá J. Zapletal a V. Hora)
- Návštěva SVU (Moravany) a příprava smlouvy ( pověřeni J. Zapletal a J. Pospíšil)
- Návrh Syndikátu výtvarných umělců na smluvní postup při řešení záležitostí ateliérů doporučeno jednat se všemi jednotlivými spolky mimo UVU a koordinovat společný postup
- Rozpočtové provizorium
- Řízení o milosti pro Bohuslava Běhulu (dopis ministerstva spravedlnosti)
4. zasedání R UVU ČR, 27. 9. 1994
- Sdružení Bienale Brno - nová členská organizace
- Transformace ČFVU (mpř. ing.arch. I. Wahla), důvěra zástupcům UVU ČR v SR ČFVU, téze
k činnosti SR (decentralizace, opatření vyplývající z prověrky hospodaření, zajištění chodu OOA S)
- Soudní spor Dílo s.r.o. kontra SVUT Ostrava, právní pomoc z prostředků UVU ČR
- Dotace ČFVU výtvarným projektům 1995 - souhrnné předání návrhů 29. 9. 1994
- Schválení smlouvy mezi UVU ČR a Slovenskou výtvarnou unií (SVU)
- Kontakty se Svazem výtvarných umělců Slovinska
- Zástupce UVU ČR v mezinárodní organizaci pro svobodná povolání - Mgr. J. Křížová, Nové
sdružení pražských malířů
- Odmítnutí žádosti Syndikátu výtvarných umělců (SVU) o tzv. majetkové vyrovnání (UVU
nebyla rozdělena, došlo pouze k regulérnímu vystoupení některých členů z UVU ČR)
5. zasedání R UVU ČR, 11. 10. 1994
- A.F.T.E.C. (Společnost pro kulturní styky s Francií) - výtvarná sekce, nová členská
organizace
- Transformace ČFVU (J. Novotný, I. Gil) - nová ředitelka ČFVU D. Baběradová, právní pomoc
JUDr. Jirková, zapracování písemných připomínek UVU ČR do připravovaného statutu nadace, granty
1995 ještě s přípustným zásahem do majetkové podstaty, od roku 1996 možnost použití pouze
výtěžku, problém zpětné odpovědnosti volených členů SR voličům, požadavek předložit návrh statutu
k veřejné diskusi (J. Seifert), zpřehlednění majetku (J. Bohdálek), nemovitosti (Hradec Králové - V.
Vojíř, Ústí n.L. - V. Švec, Liberec - E. Kubínová), návrh začlenění nekomerčních výstavních síní do
nadace (J. Korotvička, Sdružení teoretiků), ochrana autorských práv (rozhodnuto věnovat tomuto
tématu příští zasedání R UVU ČR)
- Schválen text odpovědi Syndikátu výtvarných umělců ve věci tzv. majetkového vyrovnání
- Účast UVU ČR na l. výstavě neziskových organizací v prosinci 1994
- Rozesílání vlepek do členských průkazů spojeno s letáčkem Kreditní banky Plzeň
- Příprava otevřeného dopisu MK ČR s dotazem na systém organizace a financování státních
výtvarných aktivit v zahraničí
6. zasedání R UVU ČR, 8. 11. 1994
- Ochranná organizace autorská (JUDr. Karhanová, ing.arch. I. Wahla), mlčení ČFVU, pokles
aktivity výtvarné obce, vleklá zatím bezvýsledná jednání o zákonu o hromadné správě práv autorů v
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Parlamentu, "schisma" vzniklé vytvořením s.r.o. Gestor Syndikátem výtvarných umělců a blokování
finančních prostředků na činnost OOA S, návrh uskutečnit 30.11.1994 schůzku všech
zainteresovaných (Syndikát, Gestor, samostatné spolky), pracovní skupina (J. Ryzec, J. Zapletal, V.
Švec, B. Moravec, R. Postl, V. Hora, O. Brůža)
- Transformace ČFVU, nový jednatel Díla s.r.o. F. Kobza
- Dopis nové ředitelce ČFVU
- Dopis novému jednateli Díla, s.r.o.
- Dopis poslancům KDU-ČSL ve věci restitucí spolkům - nebylo dosaženo jednomyslnosti
hlasování
- Jednání se Sdružením na ochranu nájemníků ve věci ochrany ateliérů
7. zasedání R UVU ČR, 30. 11. 1994
- OOA S - konstatování průběhu prací na úkolech z 8. 11. 1994
- Transformace ČFVU (D. Baběradová, dopis F. Kobzy), ujištění, že termín transformace ze
zákona v nadaci bude dodržen, kompromisní znění statutu nadace, předkládaného k registraci, návrh
zpracovat samostatně nadační a volební řád UVU ČR jako podklad pro SR
- Ateliéry - postup vyplývající z prohlášení ministerského předsedy o záměru naprosto uvolnit
nájemné v nebytových prostorách, návrh vytvořit společnou pracovní skupinu při fondu (za UVU ČR
navržení I. Čapková a P. Opočenský)
- Příprava nového Jednacího řádu R UVU ČR
- Návrh rozpočtu UVU ČR na rok 1995
- Zvýšení příspěvku spolků na společnou činnost UVU ČR : z dosavadních 20 Kč měsíčně
(240 Kč ročně) na 30 Kč měsíčně (360 Kč ročně)
- Pokus zajistit podporu aktivit UVU ČR - jednání s MSI (Management Service International) o
využití mezinárodního klubu GWC

1995
8. zasedání R UVU ČR, 10. 1. 1995
- Rozpočtové provizorium na rok 1995, úsporná opatření (zrušení nájmu kancelářských
prostor v Brně, omezení počtu pracovníků na 2,5 úvazku
- Nadace Český fond umění zaregistrována, sídlo: Voršilská 3, Praha
- Dílo, s.r.o. - snaha vrátit se k zakázkové činnosti (jednatel F. Kobza), obnovený návrh na
propojení činnosti Díla se spolky výtvarné obce (O. Brůža), návrh zpracovat celkovou historii
transformace (V. Špale)
- Ukončení činnosti OOA u ČFVU k 31. 12. 1994
- Návrh na vytvoření české sekce Evropského výboru umělců (postoupeno Obcí spisovatelů)
- Malíř Bohuslav Běhula - ministerstvo spravedlnosti informuje o jeho propuštění
- Prezentace agentury Saatchi Saatchi
9. zasedání R UVU ČR, 28. 3. 1995
- Nové členské organizace: POLOŽENÁ OSMIČKA (Bystřice nad Pernštejnem) a MIXTUM
COMPOSITUM Brno
- Zastoupení v mezinárodních organizacích: IAA/AIAP - celá UVU ČR, FIDEM prostřednictvím Asociace medailérů, ICSID prostřednictvím Asociace designerů (Praha) ve spolupráci
s Asociací designerů Moravy, ICOGRADA prostřednictvím Sdružení Bienale Brno, IFI prostřednictvím
Asociace interiérových architektů ve spolupráci s Asociací interiérové tvorby, FIAP a AICA - vztah
nebude udržován
- Rozesílání vlepek do členských průkazů s prodloužením platnosti do 31. 5. 1996
- Kreditní banka Plzeň - podklady k žádostem o sponzorování akcí spolků UVU, samostatné
jednání s Asociací medailérů
- AB REAL a.s. - jednání se společností Kreditní banky Plzeň s cílem konsolidovat majetkovou
účast UVU ČR v s.r.o. Mánes
- Nadace ČFU (na opakované písemné pozvání se předseda ak.soch. J. Novotný ústně
omluvil): reakce na zveřejněnou Zprávu o stavu majetku nadace (V. Špale), situace v Hradci Králové
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a nedůvěra správní radě N ČFU (M. Vojíř ), stížnost na postup v pronájmu objektu "Malta" v
Karlových Varech (J. Hájek)
- Stanovisko UVU ČR k volbám do správní a dozorčí rady nadace ČFU - schválený dopis
- Dílo s.r.o. ( nový jednatel ing. J. Větrovský) - snížení správní režie, spolupráce s výtvarníky,
návrh prosazovat možnost zahrnovat nákup výtvarných děl do nákladů (M. Vojíř)
- Rozprava o výsledku konkurzu MK ČR (dotace, granty)
- Návrh stanoviska UVU ČR k ochraně ateliérů (J. Tatoušek zmocněn ke korespodenci s
nejvyššími představiteli státu)
- Penzijní fond SLÁVIE a.s. (předseda představenstva J. Pávek), vstupní informace, příprava
smlouvy o spolupráci
- Tabulkový přehled plateb na společná vydání UVU ČR
- Zpráva (V. Špale) o jednání Rady uměleckých obcí (RUO), zastupováním UVU ČR v RUO
pověřen J. Tatoušek
- Rozhodnutí SVU Mánes o vystoupení z UVU ČR (V. Špale) a stanovisko k tomu (J.
Tatoušek)
- P. Opočenský - podpisové archy
- Změna názvu - UVU Valašsko užívá nyní název ARKÁDA
- Údaje o počtu kmenových členů k přepočtu přídělů na nárokové účty předány (na disketě) za
celou UVU ČR kanceláři N ČFU
10. zasedání R UVU ČR, 16. 5. 1995
- Nová členská organizace - FEMINI ARS Praha
- Konference IAA/AIAP v Krakově - za UVU ČR vyslán O. Brůža
- Uzavírání smluv mezi OOA S a autory
- Ateliéry - odpověděli M. Uhde, F. Kozel, za premiéra vedoucí odboru styku s veřejností a
náměstek ministra financí
- Nadace ČFU (předseda SR J. Novotný, JUDr. V. Cepl) - zlepšení informovanosti (přílohy v
Ateliéru), zavedení grantového systému, zveřejnění výsledků grantového řízení, podání trestních
oznámení, kritika udělení příliš vysokých grantů pro časopisy a způsobu pronájmu domu "Malta" v
Karlových Varech (J. Hájek), upozornění na to, že pronájmy v budově Centra v Liberci neprojednány s
představiteli města (E. Kubínová), ujištění o to, že pronájmy projednány byly (V. Cepl), téze:
centralizace majetku musí být doprovázena decentralizací při jeho rozdělování (O. Brůža), kritika
pozdního přídělu grantů (V. Varmuža), ujištění, že v roce 1995 budou žádosti shromažďovány do
konce září a granty na rok 1996 přiděleny do 15. listopadu (J. Novotný), žádost o veřejné rojednávání
volebního řádu nadace (J. Hyliš) a odpověď, že SR se volebním řádem bude zabývat až v červenci (J.
Novotný)
- Teze k přípravě volebního řádu správní a dozorčí rady Nadace ČFU
- Teze k volebnímu programu
- Výběr kandidátů do nové správní a dozorčí rady N ČFU
- Rozpočet 1995 - do konce června splatno minimálně 50 % celkové částky
- Přidělení minimálních částek ze společného nárokového účtu UVU ČR u Nadace ČFU akcím
členských organizací, které nedostaly žádnou podporu od MK ČR ani od N ČFU
- Dopis výborům spolků, které opouštějí UVU ČR
- Návrh na úpravu stanov UVU ČR - shromažďování podkladů
- P. Opočenský: poděkování za podporu v průběhu soudního jednání
11. zasedání R UVU ČR, 13. 6. 1995
- Nesouhlas se způsobem ocenění souboru uměleckých děl v Louňovicích (J. Bohdálek)
- Informace i Evropské regionální konferenci IAA/AIAP v Krakově (O. Brůža)
- Úkol: navázat kontakt s českým výborem UNESCO
- Úkol: navázat kontakt s Radou galerií ČR
- Souhlas s účastí UVU ČR v Evropské radě umělců prostřednictvím Rady uměleckých obcí
(RUO)
- Nadace ČFU - SR nadace se k veřejné diskusi nad volebním řádem opět staví negativně,
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návrhy kandidátů do SR a DR nadace
- Nadace N.O.C. - informace o vybudování nestátního onkologického centra v Průhonicích (P.
Jetmar) s možností vybudovat výstavní prostory a ateliéry
- OOA-S (J. Ryzec, V. Weber) - příprava zákonů vázne, 21.6. seminář k problematice
hromadné správy autorských práv v rámci programu PHARE
- Penzijní fond SLÁVIE (J. Pávek) - smlouva podepsána, zřízení minigalerie, téze informace
pro členy UVU ČR
- Ateliéry - další odpovědi: P. Tigrid
- Hospodářská činnost občanských sdružení - text zpracovala ing. E. Tlamková, daňová
poradkyně č. 001287, tel. 02-521690), bude rozesláno jako brožurka všem spolkům
- Žádost J. Šindeláře z Plzně o podporu ve věci zničení díla
- J. Opočenský: nařízení jednání u Vrchního soudu v Praze
- Nabídka dr. Škovriny na využívání objektu letního ateliéru V. Benky v Piešťanech
12. zasedání R UVU ČR, 18. 7. 1995
- Konsolidace činnosti s.r.o. Dílo (J. Větrovský)
- Český kulturní trust (I. Jirková), stanovisko R UVU ČR pro sdělovací prostředky
- Příprava voleb N ČFU - volební řád bude v srpnu 1995 předložen k diskusi
- Návrhy kandidátů na členy SR a DR N ČFU - pokračování
- Návrh programu činnosti SR N ČFU - příprava textu
- Evropská rada umělců - vznik české sekce 3. 7. 1995 z RUO (V. Weber)
- Společná zásilka informací - prostřednictvím IS UVU ČR Brno s přispěním Penzijního fondu
SLÁVIE a.s. všem členům spolků UVU ČR
- Grantové řízení - Nadace ČFU - uzávěrka přihlášek 29. 9. 1995 14.00 hod., pomoc
koordinátorů se zpracováním na vyžádání spolků
- Veletrh uměleckých aktivit MÚZA ´95 - propagační materiál
- Výstavní prostor v areálu EMAUZY v Praze
- Český Krumlov - galerie k prezentování významných výtvarníků (M. Páral)
13. zasedání R UVU ČR, 12. 9. 1995
- Jak nejlépe spravovat Nadaci ČFU v letech 1995-1997 - text schválen
- Návrh programu činnosti SR N ČFU - text po úpravě schválen
- Návrh volebního řádu N ČFU - text schválen
- Návrhy kandidátů do správní a dozorčí rady N ČFU - předběžně formou anketních lístků
- Určení volitelů za UVU ČR podle návrhu volebního řádu
- Upřesnění postupu při koaličních jednáních za účelem volby členů SR a DR N ČFU
- Dopis předsedy dozorčí rady N ČFU I. Radvana, zveřejněný v časopise Ateliér - dotaz na
ostatní členy dozorčí rady, zda se zveřejněným stanoviskem souhlasí
- Majetek ČFVU (Nadace ČFU) - J. Bohdálek opětně upozorňuje, že přehled o majetku nebyl
kvalitně zpracován
- Ateliéry - návrh doplnění zákona kladně přijat MF i MK a postoupen ministerstvu
hospodářství (K. Dyba), dopracovat text a dále jednat
- OOA-S nadále uzavírá individuální smlouvy s autory
- Generální konference a kongres IAA/AIAP v Mexiku (říjen 1995) - informace (O. Brůža)
- ECA - Evropská rada umělců (V. Weber)
- Granty 1996 - seznam žádostí, podaných jako společné projekty UVU ČR a spolků
- Společná zásilka UVU ČR a PF Slávie - cca 2/3 rozeslány
- ICOGRADA - zpráva o účasti zástupce UVU ČR/SBB J. Rajlicha, schválení příspěvku na
cestu
- Asociace scénografů - pomoc při uhrazení části nákladů quadrienále 1995
14. zasedání R UVU ČR, 3. 10. 1995
- IAA/AIAP - Mexiko - písemné připomínky k návrhu evropského regionálního programu
- Změna stanov RUO, určení zástupce UVU ČR v RUO (předseda)
- Žádosti o granty N ČFU v termínu podány
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- Společná zásilka UVU ČR a PF Slávie - doplnění o text týkající se voleb N ČFU
- Dopočítání nárokových účtů tabulka
- Doplatky příspěvků na společná vydání UVU ČR - upomínka
- Aktuální právní stav nájmu ateliérů - text JUDr. P. Jantač
- Rozpočet UVU ČR - zvýšení platu koordinátorů o 30 %
- Rozšíření pracovní skupiny pro rozpočet (J. Pospíšil, V. Groh, dále V. Kubát, J. Tatoušek, J.
Hájek), příprava nového návrhu financování činnosti UVU ČR
- Dílo s.r.o. - upozornění na ztrátovost firmy a na rizika případného převzetí podílu ve
společnosti (V. Cepl), vysvětlení ztrát společnosti z důvodu ukončení pracovních poměrů a dalších
dobíhajících nákladů, prognóza mírné ziskovosti v roce 1996 (J. Větrovský), zájem na zachování
galerií i na fungování společnosti se ziskem (R. Postl).
- Výhrady k stanovení hodnoty výtvarných děl v Louňovicích a nespokojenost nad "odpovědí"
Kanceláře nadace (J. Bohdálek), nedostatečná a nekompetentní odpověď (JUDr. Cepl).
- Volby do správní a dozorčí rady N ČFU - problémy publikovaného textu volebního řádu (O.
Brůža), usnesení o vytvoření volební koalice, určeno pořadí kandidátů do obou rad.
15. zasedání R UVU ČR, 24. 10. 1995 (den voleb nové SR a DR N ČFU)
- Konečná nominace kandidátů do SR a DR za volební koalici UVU ČR
* Účast na volbách*
- ARTCENTRUM a.s. - informace o firmě (JUDr. I. Cafourek, P. Bartůněk)
- Ateliéry - nezávislá skupina (P. Pavlištík, M. Coufal) podala informaci o svých aktivitách a
nabídla společný postup ve vztahu k tisku. Návrh článku upravit a publikovat (J. Tatoušek, P.
Opočenský a nezávislá skupina
- Příprava voleb nových představitelů UVU ČR - upozornění (J. Zapletal)
- Výsledky voleb nové SR a DR Nadace ČFU
16. zasedání R UVU ČR, 5. 12. 1995
- Redaktoři čtrnáctideníku ATELIÉR (B. Jiráčková, J. Tichý) informovali o vydavatelských
potížích a požádali o pomoc při zajišťování sponzorů
- Přijetí nové členské organizace: Umělecká asociace KV 95.
- Hospodaření 1995 - konstatován nedoplatek 320 tis. Kč, výzva spolkům k doplacení,
kanceláři uloženo vést nedoplatky jako pohledávky, dlužníkům dluh zdůvodnit a navrhnout splátkový
kalendář
- Příspěvek na společná vydání UVU ČR 1996 - 360.- Kč ročně, splatnost do 20. 4. 1996
- Nadace ČFU - informace o konfliktní situaci a napětí mezi sekcí pro výtvarná umění a sekcí
pro architekturu (P. Siegl, J. Tatoušek, V. Hora, J. Hájek, I. Gil, O. Brůža, R. Postl), úvaha o smyslu
společné nadace a možnosti jejího rozdělení (J. Bohdálek), návrh ustavit skupinu konzultantů sekce
pro výtvarná umění
- Návrh umožnit, aby jeden přítomný člen R UVU ČR mohl zastupovat více spolků
- Návrh na výlučné členství v UVU ČR
- Kreditní banka Plzeň - úprava smlouvy, seznam členů, jimž náleží výhodná 5% sazba (J.
Zapletal), souhlas s předáním vybraných údajů o členech z hlediska bonitní sazby
- Penzijní fond SLÁVIE, - společná zásilka rozeslána, ohlas výtvarníků zatím nepatrný,
minigalerie v provozu, návrhy výstav soustřeďují V. Weber a O. Brůža
- Výtvarný svaz Slovinska - informace o návštěvě a o možnosti spolupráce (J. Zapletal)
- Povinné výtisky - nová právní úprava, upozornění spolkům, které vydávají katalogy.

1996
17. zasedání R UVU ČR, 30. 1. 1996
* Minutou ticha uctěna památka Olgy Havlové a Jiřího Kotalíka*
- Nadace ČFU - informace o dalším vývoji situace (P. Siegl, I. Gil, D. Šrubařová, zpochybnění
oprávněnosti účasti Komory architektů, konstatováno, že předešlá dozorčí rada nepracovala, úvahy o
prodeji Díla, vysvětlení k rezignaci na členství v SR NČFU (O. Brůža), návrh na konzultanty výtvarné
sekce SR N ČFU (A. Hartmann, O. Brůža, J. Bohdálek, J. Seifert, R. Horáček, J. Hyliš)
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- Nové členské organizace: NOVÁ VĚC (Ostrava), Výtvarná skupina SIGNUM (Ostrava)
- Zamítnutí možnosti současného zastupování více spolků na zasedání R UVU ČR
- Výlučné členství v UVU ČR (nevylučuje členství v různých spolcích i mimo UVU ČR),
vylučuje souběžné členství ve vyšších "nadspolkových" uskupeních
- Úprava členského příspěvku na společná vydání UVU ČR (100 % do 60 let, 50 % od 61 do
70 let, 0 nad 71 let, 0 čestní členové spolků = řádní členové UVU ČR)
- Příspěvek na cestu našeho zástupce na kongres ICOGRADA - 2. část, schváleno 20 tis. Kč
- Příspěvek na reprízu výstavy SVUM Hodonín - 6 tis. Kč
- Návrh na zřízení nového kontaktního místa v Praze - IS DC ČR, Dlouhá 10, Praha 1
- Úkol: vybudovat stabilní síť kontaktních míst UVU ČR na území celého státu
- Příprava voleb předsedy a místopředsedů R UVU ČR na léta 1996 až 1998
- Návrh na zřízení volené funkce výkonného místopředsedy
- Nabídka výstavy v galerii Stará pošta v Novém Jičíně (P. Řezníček, ARKÁDA)
18. zasedání R UVU ČR, 5. 3. 1996
- Schválení návrhů na podání žádostí o dodatková stipendia Sorosovu centru - Asociace
medailérů (kongres F.I.D.E.M.), OOA-S (konzultace KOPINOR, Oslo).
- Příprava volebního zasedání R UVU ČR : vymezení působnosti nové funkce - výkonného
místopředsedy, téze zhodnocení minulého období (J. Pospíšil), návrhy kandidátů na funkci předsedy a
místopředsedů, návrh témat pro činnost R UVU ČR v dalších dvou letech (J. Pospíšil), statistika členů
UVU ČR podle místa působení
- Kritika dotační politiky ministerstva kultury i práce UVU ČR (M. Páral) a diskuse
- Debata o návrhu na odprodej obchodní sítě Díla, s.r.o.
- Opětovná žádost J. Bohdálka o důrazné vyžádání srovnávacího materiálu o vývoji
majetkových poměrů fondu od roku 1990
- Účast na semináři věnovaném prodeji obchodní sítě Díla
(c) IS UVU ČR Brno, 09.04.1996
Zpracoval PhDr. Oskar Brůža
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