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ÚVODNÍ SLOVO 

V roce 2017 pokračovala Vzdělávací nadace Jana Husa v plnění svého 
poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Udělila 12 stipendií 
(10 v programu Stipendium Husovy nadace a 2 v programu Přírodovědná 
stipendia Husovy nadace), 10 cen (5 v programu Cena Bronislavy Mülle-
rové, 3 v programu IUS et SOCIETAS a 2 v programu Cena Vladimíra 
Jochmanna pro učitele – Labyrint světa) a přispěla na konání Francouzské 
letní univerzity a Semináře pro české a slovenské učitele dějepisu a občan-
ské výchovy, historiky a archiváře. To vše s úmyslem podpořit rozvoj 
vzdělanosti a svobodného myšlení a bádání. 

V roce 2017 se ovšem vzdělanost rozvíjela i sama od sebe, a to způsob-
bem a směrem, který je jí už od nepaměti vlastní. Uvažme poznámku 
o dospělých učencích, kterou najdeme v povídce Antona Pavloviče Čecho-
va Černý mnich:  

„Přemýšlel i o tom, kolik bere život za ona nepatrná a všední blaha, která může 
člověku poskytnout. Například k tomu, aby ke čtyřicítce dosáhl univerzitní stolice 
a mohl být obyčejným profesorem a mdlým, nudným, těžkým jazykem vykládat 
obyčejné a přitom cizí myšlenky – zkrátka k tomu, aby dosáhl postavení průměr-
ného vědce, musel (…) patnáct let studovat, pracovat dnem i nocí, přestát těžkou 
duševní chorobu, uzavřít nezdařený sňatek a prožít spoustu všelijakých hloupostí 
a nespravedlností, na něž by bylo příjemnější nevzpomínat.“ 

 (přeložil Emanuel Frynta, In: Případy z praxe, vydáno v nakl. Svoboda 1987, s. 184) 

Ke způsobu a směru, jimiž se vzdělanost rozvíjí právě tak sama jako od 
sebe, patří i postupná rezignace mnoha učenců na vlastní myšlení, jež 
provází jejich úspěšné setrvání ve školách a postupně nahrazuje jejich 
nepatřičné sebevědomí a původní nerozlišování pokroku v učení se a po-
kroku v kariéře. Tato rezignace se pak často stává mírou sloužící k hodno-
cení a výchově studentů a mladších kolegů. To k rozvoji vzdělanosti patří 
a Vzdělávací nadace Jana Husa si je vědoma, v jakých podmínkách podpo-
ruje svobodné myšlení a bádání. 

V roce 2017 Vzdělávací nadace Jana Husa pokračovala i v uvážlivé péči 
o svůj majetek a opět o něco zvýšila své nadační jmění.  

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. 
předseda Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa 
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PROGRAMY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  
PRO ČR A SR 

Vzdělávací nadace Jana Husa podporuje svobodné myšlení, bádání 
a učení v různých oblastech vzdělávání. Všechny programy Vzdělávací na-
dace Jana Husa jsou vždy vypsány pro Českou republiku a Slovenskou 
republiku. 

VYSOKOŠKOLSKÉ PROGRAMY 

STIPENDIUM HUSOVY NADACE – 14. ročník 

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých 
nejdůležitějších úkolů podporovat především svobodné a nerušené bádání 
začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není 
podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované. Stipendium je 
určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let, působící v neaplikovaných 
humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech, a od roku 2016 
činí 80 tisíc Kč. 

Ve Slovenské republice je stipendium vyhlašováno s podporou Nadácie 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, které Správní rada VNJH předkládá 
své návrhy na stipendisty. Stipendistům ze Slovenské republiky může po-
lovinu stipendia udělit NUPJŠ. 

V roce 2017 byly v rámci programu uděleny tyto nadační příspěvky (v Kč): 
Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.  80 000,– 
Historický ústav SAV, Bratislava 
Mgr. Piotr Goltz  80 000,– 
Fakulta historie Varšavské univerzity, Varšava 
Mgr. Ondřej Kadlec  80 000,– 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
Mgr. Alžběta Kuchtová  80 000,– 
Filozofický ústav SAV, Bratislava, Université Paris 8, Paříž 
Mgr. Mária Lacináková, PhD.  80 000,– 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.  80 000,– 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
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Mgr. et Mgr. Kristýna Rendlová  80 000,– 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.  80 000,– 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
Mgr. et Mgr. Kateřina Tvrdá, Ph.D.  80 000,– 
Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň,  
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity, Opava 
Mgr. Dominik Želinský  80 000,–* 
University of Edinburgh  

Celková výše udělených příspěvků (v Kč): 800 000,–* 

GRANT HUSOVY NADACE – 16. ročník 

Vzdělávací nadace Jana Husa se rozhodla podpořit vypracování studie 
v rozsahu 70 až 100 normostran na téma, které považuje za důležité z hle-
diska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Celková 
výše grantu je 100 tisíc Kč, z toho 50 tisíc Kč bude vyplaceno po jeho udě-
lení, 50 tisíc Kč po kladném recenzním řízení. 

V roce 2017 uchazeči předkládali projekt na vypracování studie na tato 
témata: 

• Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí? 
• Mají ještě akademické svobody obsah a smysl? 
• Je účast v zavrženém hnutí důvodem k zavržení činů člověka? 

Grant Husovy nadace byl udělen žadateli (v Kč): 

Mgr. Petr Gallus, Ph.D.  50 000,– 
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
Projekt zpracování studie na téma: Mají ještě akademické svobody obsah a smysl? 

 
 
 

* Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach poskytla Mgr. Dominiku 
Želinskému polovinu částky stipendia ve výši 40 000 Kč. 
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FRANCOUZSKÁ LETNÍ UNIVERZITA – 26. ročník 

Cílem tohoto programu Vzdělávací nadace Jana Husa je podpora 
dlouhodobého dialogu francouzských, českých a slovenských studentů 
a učitelů filozofie a příbuzných humanitních oborů, který má podobu 
každoročních letních setkání. 

26. ročník Francouzské letní univerzity se uskutečnil ve dnech 28. čer-
vna až 2. července 2017 v Telči, ve vzdělávacím středisku Masarykovy 
univerzity. Spoluorganizátory byly Ústav románských jazyků a literatur 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta humanitních 
studií Karlovy univerzity v Praze a Ústav románských studií Filozofické 
fakulty Karlovy univerzity v Praze.  

Tématem letošního ročníku bylo Zvíře a zvířeckost (Animal et animalité). 

Nadační příspěvky získalo 30 účastníků (akademiků, doktorandů a stu-
dentů magisterského studia) Francouzské letní univerzity z České republi-
ky, Slovenské republiky, Francie, Polska a Maďarska. 

Celková výše udělených příspěvků (v Kč): 100 000,– 

CENA IUS ET SOCIETAS – 10. ročník 
Program pro studenty českých a zahraničních vysokých škol 

Soutěž o cenu vyhlašuje Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická 
fakulta a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ve spolu-
práci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním 
soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a veřejným ochráncem 
práv. Je určena studentům českých i zahraničních vysokých škol, a to nejen 
právníkům, ale i sociologům, filosofům, teologům, historikům a studentům 
dalších oborů. Cena se uděluje za původní, dosud nezveřejněnou esej 
obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva 
a justice ve společnosti. 

Slavnostní vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže o Cenu IUS et 
SOCIETAS v akademickém roce 2016/2017 se uskutečnilo dne 9. listopadu 
2017 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně při příležitosti 
zahájení mezinárodní konference Dny práva 2017. 
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V letošním ročníku byly ceny uděleny následujícím studentům, kterým 
Vzdělávací nadace Jana Husa a Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
poskytly finanční odměny (v Kč): 

Mgr. Jakub Drápal  40 000,– 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
práce Individualizace trestů v České republice: Jak vybíráme tresty  
a co o tom víme? 
Martin Floreš  25 000,– 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
práce Lze ukrást odpadky? Fenomén „dumpster diving“ pohledem trestního práva 
JUDr. Jakub Matocha  15 000,– 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 
práce Kikazaru, odposlechy a trestní řízení 

Celková výše udělených příspěvků:  80 000,–* 

* Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně poskytla na vyplacení odměny 
pro vítěze soutěže o Cenu IUS et SOCIETAS finanční částku ve výši 25 000 Kč. 

 

Z udílení Cen IUS et SOCIETAS 
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STŘEDOŠKOLSKÉ PROGRAMY 

SLAVNOST HUSOVY NADACE 

 V pátek 7. dubna 2017 se v přednáškovém sále Dietrichsteinského 
paláce Moravského zemského muzea v Brně uskutečnilo slavnostní předá-
vání Cen Bronislavy Müllerové a Cen Vladimíra Jochmanna pro učitele – 
Labyrint světa pod záštitou předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla 
Rychetského. 

Celkové náklady (v Kč): 26 600,– 

Poděkování za podporu 
Vážíme si dlouhodobé spolupráce s manžely Petrou Novotnou a Františ-
kem Novotným, spolu se svými nadanými studenty podporují krásnou 
hudbou slavnostní předávání cen již několik let bez nároku na honorář. 

CENA BRONISLAVY MÜLLEROVÉ – 12. ročník 

Soutěž připomíná zásluhy žen a mužů – málo známých, a dnes už 
téměř bezejmenných, kteří se podíleli na tvorbě, technické produkci, 
reprodukci a distribuci nepovolených tiskovin (tzv. samizdatu) v době 
nesvobody v letech 1948–1989. Je určena pro studenty středních škol, kteří 
prokážou svou literární prací libovolného žánru schopnost samostatného 
přemýšlení a citlivosti k otázce svobody slova.  

V letošním roce psali studenti literární práci na téma svobody slova, 
dávající najevo samostatné porozumění otázce následujícího textu Condor-
ceta: 

„Nezávislost vzdělání přece tvoří svým způsobem součást práv lidského rodu. 
Člověk dostal od přírody darem možnost zdokonalovat se, a dosud neznámé hranice 
této možnosti (pokud vůbec nějaké existují) se rozšiřují, aniž si umíme představit, 
kam až mohou sahat. 

Získávání nových poznatků je pro člověka jedinou možností, jak tento šťastný 
dar rozvíjet, je zdrojem jeho štěstí a slávy. Jaká moc by tedy mohla mít právo mu 
říci: toto je to, co musíte znát, toto je konec, kde se musíte zastavit? Vždyť samotná 
pravda je užitečná, vždyť každý omyl je zlem! Jakým právem se tedy jakákoli moc 
může odvážit určovat, kde je pravda a kde omyl?“  
(O veřejném vzdělání. In: Tinková, D. (ed.): Zrození občana. Antologie doku-
mentů z Francouzské revoluce. Academia, Praha 2015, s. 171–172) 
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Cena ve výši 10 tisíc Kč je udělována nejvýše šesti soutěžícím, a to bez 
stanovení pořadí. Spolu se studenty bývá oceněn i učitel vedoucí přihlá-
šenou práci. 

V letošním, dvanáctém ročníku bylo odměněno pět literárních prací, cenu 
získali tito studenti (v Kč): 

Kristina Kupková, Gymnázium Říčany  10 000,– 
práce Víme vše, totiž že nevíme (skoro) nic (aneb hledání pravdy v 21. století) 

hodnocení místopředsedy SR PhDr. Martina Šimsy: 
Esej prozrazující dobrou orientaci v dnešním světě a jeho problémech, zna-
lost odborné literatury k daným problémům a slušnou kulturu poznámek. 
Setkáme se se Sókratem v dialogu, s Čapkem v citátech a s problémem 
manipulovatelnosti. Nelze než přitakat k vulgarizaci médií v „postfaktic-
kém“ světě. Autorka ví, že přemýšlení bolí, a tak není vyhledáváno 
v dnešním „bezbolestném“ světě. S autorkou můžeme hledat pravdu, 
potýkat se s fakty a učíme se nést odpovědnost. Nicméně nabízí se několik 
otázek: Existují webové stránky přinášející objektivní pravdu? Existuje 
jinde než ve Spojených státech to, co autorka nazývá „nezaujaté médium“? 
Poskytují „objektivita“, „neutralita“ a „faktičnost“ spásné řešení našich 
problémů? 

Lenka Lahnerová, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 10 000,– 
práce Uvězněná přirozenost aneb Svobodná slova v zajetí 
hodnocení místopředsedy SR PhDr. Martina Šimsy: 
Co myslí autorka vlastní přirozeností? Stačí dostatek informací k rozvíjení 
vlastních úsudků? Odkud se bere nezpochybnitelný nárok lidí zanechat na 
světě stopu po své existenci? Platilo to i pro Hitlera a Stalina či pro ty, kdo 
by je rádi napodobili? Má autorka jasno v tom, že Platón měl jasno ve své 
představě ideální společnosti? Kdo je objektivním pozorovatelem „vlády 
lidu“? Otázka po rozpoznání mezí je jistě potřebná, ale podpora „lidské 
přirozenosti bez nesmyslných omezení“ působí spíše děsivě. 

Jakub Pouzar, Obchodní akademie, České Budějovice 10 000,– 
práce Je dokonalost náš cíl? 

hodnocení místopředsedy SR PhDr. Martina Šimsy: 
Podle autora neexistuje absolutně dokonalý člověk. Lidé s minimálními 
názory mohou být šťastnější. I tito lidé se však dle autora odcizují 
přirozenému světu a ztrácejí se v něm. Existují dle autora nějací neodcizení 
a neztracení lidé? Co autor rozumí přirozeným světem? Odvážně se pouští 
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do spekulativní představy dokonalého člověka, který se dostává na úroveň 
vševědoucího boha. S pomocí latiny ho nazývá Perfectus. Ovšem 
nereflektovaně směšuje absolutní dokonalost s dokonalostí různých stupňů 
bytí. Je rád, že nejsme Perfecti, a že se učíme z chyb. Zná někoho, kdo by 
tento názor skutečně zastával? Nenechal se unést vlastní představou 
dokonalosti a nepolemizuje s něčím, s čím snad nikdo s výjimkou hodně 
naivních budovatelů komunismu v raných 50. letech nepočítá a nepracuje? 

Jan Provazník, Gymnázium Říčany 10 000,– 
práce Jak se stát člověkem aneb slepá ulička Condorcetova přístupu ke vzdělání 
hodnocení místopředsedy SR PhDr. Martina Šimsy: 
Inteligentní kritika osvícenství a osvícenců, ptá se na povinnost se 
zdokonalovat. Člověk není počítač, nelze jeho hodnotu měřit množstvím 
jeho znalostí. Zapomněl Condorcet na etiku? Může škola převzít 
výchovnou roli rodičů? Nedostává se autor obloukem k tomu, co kritizoval 
u Condorceta? Je nerezignovaná škola méně bezradná než čas nemající 
rodiče? Je škola uchráněna společenských trendů, které autor popisuje? Jak 
se člověk stane člověkem bez svědomí? Na co jiného může škola apelovat 
než na svědomí? Zachrání situaci Člověk s velkým Č? 

 

Slavnostní předávání Cen Bronislavy Müllerové 



VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA V ROCE 2017 

 12 

Jáchym Svoboda, Gymnázium Říčany 10 000,– 
práce Pojetí vzdělání v současné a budoucí společnosti 

hodnocení místopředsedy SR PhDr. Martina Šimsy: 
Autor chválí současný vzdělávací systém nezávislý na státním zřízení. 
V tom byl dar, který člověk od přírody dostal, naplněn (Condorcet). Dle 
tvrzení autora je náš školský systém ovlivňován státem nejméně v historii. 
Nicméně, je pravda, že většina obyvatel západního světa přestala být 
existenčně závislá na přírodě? Na přežití? Na přírodních katastrofách, na 
hladomorech? Narušuje člověk přirozené uspořádání? Jaké to je? Rozežírají 
psychologické problémy racionální společnost? Jak evolučně zdokonalovat 
současný stav? Stačí k tomu větší kontakt s přírodou a být sám sobě 
psychologem? 

Celková výše udělených příspěvků: 50 000,– 

V rámci programu byly uděleny všem konzultantům zúčastněných 
studentů příspěvky v celkové výši 7 800 Kč. 

CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE – 
LABYRINT SVĚTA – 6. ročník 

Smyslem programu je podpořit učitele, kteří v žácích a ve studentech 
tvořivě podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata, ale 
mohou být odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku výuky nebo 
na snižování její náročnosti. V soutěži jsou oceněny takové záměry, které 
mohou být inspirací pro další učitele. Program je vyhlašován ve spolupráci 
s Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy. Příspěvek ve výši 30 tisíc Kč se uděluje soutěžícím bez 
stanovení pořadí. 

Ocenění získali tito učitelé (v Kč): 

PhDr. Vladimír Bružeňák, Gymnázium Sokolov a Krajské  
vzdělávací centrum   30 000,– 
projekt Studium regionálních dějin jako příklad pro studenty 

 Mgr. Lenka Nečilová, Gymnázium Česká, České Budějovice 30 000,– 
projekt Inspirace Václavem Havlem  

Celková výše udělených příspěvků (v Kč):   60 000,– 
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ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY – SEMINÁŘ PRO UČITELE 
DĚJEPISU A OBČANSKÉ VÝCHOVY, HISTORIKY 
A ARCHIVÁŘE – 13. ročník 

Jedná se o společný program Vzdělávací nadace Jana Husa, Katedry 
historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univer-
zity v Liberci a Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřený na podpo-
ru účasti učitelů dějepisu a  občanské výchovy, historiků a archivářů na 
každoročním semináři. 

Vzdělávací nadace Jana Husa na tomto programu spolupracuje rovněž 
se slovenskými historiky sdruženými v občanském sdružení Spoločnosť 
PRO HISTORIA. 

Třídenní seminář se uskutečnil na Technické univerzitě v Liberci ve 
dnech 16.–18. srpna 2017.  

 

Slavnostní předávání Cen Vladimíra Jochmanna pro učitele 
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Pro ročníky konané v roce 2017 a 2018 bylo zvoleno téma „Protektorát 
Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená 
československá území v letech 1938/39–1945“. Letošní ročník s podtitulem 
„Člověk a moc – politický vývoj a jeho dopad na nálady a chování 
obyvatelstva“ si kladl za cíl v komparativní perspektivě sledovat politické 
systémy a politický vývoj v různých částech rozbitého Československa 
a jejich vnímání ze strany obyvatelstva. 

Nadační příspěvky získalo 66 účastníků libereckého semináře z České 
republiky a Slovenské republiky. 

Celková výše udělených příspěvků (v Kč): 40 000,– 

 

Zahájení libereckého semináře 
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PŘÍRODOVĚDNÁ STIPENDIA HUSOVY NADACE  
– 4. ročník 

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje za důležité podporovat otevře-
nost vědeckého myšlení bez ohledu na rozlišení tzv. humanitních a pří-
rodovědných oborů. Stipendium je určeno pro studenty maturující 
v daném roce, kteří jsou přijati k univerzitnímu studiu programů 
matematiky, fyziky, chemie, biologie nebo medicíny na vysoké škole 
kdekoli na světě. Stipendium činí 40 tis. Kč a je udělováno nejvýše třem 
stipendistům na základě prokázané schopnosti promýšlet otázky vědy 
z hlubší perspektivy. 

V roce 2017 byly v rámci programu uděleny tyto nadační příspěvky (v Kč): 

Simona Buryšková, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 40 000,– 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha,  
obor Fyzika a technika termojaderné fúze 

Kateřina Škorvánková, Gymnázium Rokycany 40 000,– 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha,  
obor Obecná fyzika 

Celková výše udělených příspěvků:  80 000,– 

MIMOŘÁDNÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

Správní rada nadace udělila mimořádné nadační příspěvky těmto žada-
telům (v Kč): 

Nakladatelství GplusG (Baobab&GplusG s.r.o.) 70 000,– 
na podporu položky „překlad, revize, redakce a korektura textu  
(350 normostran)“ projektu, jehož cílem je vytvoření veřejně  
dostupné elektronické databáze obsahující úplnou českou verzi 
Encyklopedie gulagu polsko-francouzského spisovatele a bývalého  
vězně gulagu Jacquese Rossiho, 

doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D. 50 000,– 
na zpracování studie věnované životu a dílu Rudolfa Bahro  
a osudu vzniku jeho nejvýznamnější knihy. Hlavním cílem studie  
bude zasadit toto jeho dílo (Die Alternative) do kontextu podobných  
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studií vznikajících v tehdejším Československu, kritizujících státní 
socialismus z marxistických pozic. 

Celková výše udělených příspěvků:  120 000,– 

SEMINÁŘ HUSOVY NADACE 

Ve dnech 6.–7. října 2017 se uskutečnil v Mikulově první ročník vlast-
ního programu nadace Seminář Husovy nadace. Na semináři diskutovali 
členové správní rady nadace s pozvanými hosty Mgr. Hynkem Tippeltem, 
Ph.D., a doc. PhDr. Zdeňkem Pincem na témata: 

1) Otázka vzdělanosti vůbec 
2) Možnost podpory vzdělanosti, kultury a svobody malou nadací 
3) Smysluplnost našich programů 

Celkové náklady (v Kč):  41 253,– 
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DARY, DÁRCI A SPOLUPRACUJÍCÍ 

Vzdělávací nadace Jana Husa děkuje svým dárcům za laskavou podporu, 
všem institucím, se kterými uskutečňuje společné projekty, za spolupráci 
a uvedeným jednotlivcům za dlouhodobou spolupráci a kvalitní, spolehli-
vé služby. 

DARY 

Barbara Day, M.B.E., Ph.D. 8 000 Kč 
JV PROJEKT VH s.r.o.  12 000 Kč 
Knižní dary  6 734 Kč 

DÁRCI 

Barbara Day, M.B.E., Ph.D. 
JV PROJEKT VH s.r.o. 
– podporují programy nadace 
 
nakladatelství Doplněk 
Sociologické nakladatelství (SLON) 
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. 
– podporují programy Cena Bronislavy Müllerové, Cena Vladimíra 
Jochmanna pro učitele – Labyrint světa 
 
Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 
– podporuje program Stipendium Husovy nadace 

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE 

Association Jan Hus, Francie 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 
Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 
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Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 
Fórum dárců, Praha 
Moravské zemské muzeum, Brno 
Nejvyšší soud ČR 
Nejvyšší správní soud ČR 
Nejvyšší státní zastupitelství ČR 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta Technické  
   univerzity, Liberec 
Spoločnosť PRO HISTORIA, Bratislava 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice 
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické 
   fakulty Univerzity Karlovy, Praha 
Ústavní soud ČR 
Veřejný ochránce práv 

SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI 

JUDr. Zuzana Gažová 
Mgr. Barbora Holubová 
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 
Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D. 
PhDr. Miloslava Melanová 
Ing. Martin Mráz 
Mgr. Tomáš Němeček 
Petra a František Novotní 
doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. 
Rostislav Pospíšil 
Michal Zadražil 
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FINANČNÍ ZPRÁVA (v Kč) 

I. Zdroje nadace 3 944 668 

Úrokové a kapitálové výnosy z majetku  3 899 934 
Tržby za poskytnuté služby 18 000 
Dary knižní v hodnotě 6 734 
Dary peněžní určené na programy 20 000 

II. Použití zdrojů 

Podpora vzdělanosti, kultury a svobody  1 364 053 
Z toho: 
Vysokoškolské programy 1 085 000 
Středoškolské programy 230 000 
Vlastní programy 49 053 

Správa nadace  1 385 143 
Z toho: 
Náklady na zhodnocení majetku 525 267 
Náklady na vlastní správu nadace 859 876 

Poznámka:  
Zůstatek zdrojů vytvořených nadací byl použit na zvýšení majetku nadace. 

III. Přehled majetku a závazků nadace 

Tržní hodnota majetku  97 063 688 
Z toho: 
Nadační jistina zapsaná v rejstříku nadací 94 012 602 
Ostatní majetek nezapsaný v rejstříku nadací 3 051 086 

Nadační kapitál zapsaný v rejstříku nadací u Krajského soudu v Brně činí 
74 000 000 Kč. 

Aktiva se od 1. 1. 2017 zvýšila o 2 561 628 Kč, účetní jednotka nemá žádné po-
hledávky a závazky po splatnosti. Vývoj je stabilní a je v souladu s plánem. 

Skladba nemovitého majetku nadace: 
– byt, odhad tržní hodnoty je 3 892 500 Kč 
– garáž zapsaná v rejstříku nadací v hodnotě 340 000 Kč 
– pozemky k bytu a sklepu v hodnotě 165 300 Kč 

Účetní jednotka je od roku 2016 malou účetní jednotkou dle ustanovení 
§ 1b odst. 1 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví. 
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IV. Vývoj majetku za posledních 7 let 

Majetek v tis. Kč 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Majetek k 31. 12. 83 683 86 186 88 166 88 951 89 577 94 502 97 064 

Roční inflace 1,90 % 3,30 % 1,40 % 0,40 % 0,30 % 0,70 % 2,50 % 
 

V. Meziroční změna složení portfolia dle tříd aktiv 

 

Složení aktiv 31. 12. 2016 31. 12. 2017 

Peněžní trh 14 % 17 % 

Dluhopisy 37 % 24 % 

Akcie 18 % 20 % 

Alternativní investice 28 % 39 % 

Podnikání 3 % 0 % 

CELKEM 100 % 100 % 
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VI. Přehled investic nadace k 31. 12. 2017 
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KOMENTÁŘ K FINANČNÍ ZPRÁVĚ 

Nadace je finančně nezávislá na jiných institucích. Získává prostředky 
investováním svého majetku a svou činnost financuje z výnosů majetku. 
Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadač-
ních příspěvků podle § 353 až § 356 NOZ. Omezení rizik při zacházení 
s majetkem stanoví pravidelně novelizovaná Pravidla pro zacházení s ma-
jetkem nadace. 

Členové volených orgánů si nevyplácí žádné odměny a veškeré získané 
prostředky jsou užity k plnění účelu nadace. Nadační příspěvky členům 
orgánů nadace, zaměstnancům a osobám blízkým jsou vyloučeny.  

Nadační jistina 94 012 602 Kč je výrazně vyšší než nadační kapitál 
zapsaný v nadačním rejstříku ve výši 74 000 000 Kč. Nadace tím chrání 
zapsaný kapitál před kolísáním trhů. 

Zakladatelé nadace uložili správní radě chránit majetek před inflačním 
znehodnocením, aby nadace mohla plnit svůj účel dlouhodobě. Za posled-
ních pět let vzrostla hodnota majetku nadace o 12,62 %, zatímco inflace za 
stejné období činila 5,40 %. 

Nadace trvale usiluje o snižování poměru režie (náklady na správu + 
náklady na zhodnocování majetku) a nadačních programů. Náklady na 
správu majetku představují zejména odměny externím správcům majetku 
v minulém roce ve výši 525 267 Kč. Odměny byly poskytnuty za mimo-
řádné výsledky při zhodnocení majetku. 

V uplynulém roce poskytla nadace 1 364 053 Kč na nadační programy, 
na režii vydala 1 385 143 Kč a hodnota jejího majetku vzrostla o 2,7 % na 
97 063 688 Kč. 
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VYBRANÉ ÚDAJE Z ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
(v tisících Kč) 
ROZVAHA Stav k 1. 1.  Stav k 31. 12. 
AKTIVA 94 502 97 064 

Dlouhodobý majetek celkem 89 873 89 768 

Dlouhodobý hmotný majetek 4 531 4 522 
Oprávky k dlouhodobému majetku –798 –993 
Dluhové cenné papíry 34 796 23 073 
Dlouhodobé zápůjčky 3 150 0 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 48 194 63 166 

Krátkodobý majetek celkem  4 629 7 296 
Zboží 9 11 
Pohledávky celkem  3 897 5 757 
Pokladna korunová a ceniny 2 3 
Bankovní účty 712 1 517 
Náklady příštích období  9 8 

PASIVA 94 502 97 064 

Vlastní zdroje celkem 93 744 96 312 
Vlastní jmění  88 144 89 568 
Fondy 500 716 
Oceňovací rozdíly z přecenění cen. papírů 2 116 3 110 
Výsledek hospodaření celkem 2 984 2 918 

Cizí zdroje celkem (krátkodobé) 624 716 
Závazky z obchodního styku 5 310 
Závazky vůči zaměstnancům 19 18 
Závazky k institucím 11 11 
Závazky z pevných termínovaných operací 0 305 
Jiné závazky 1 0 
Dohadné účty pasivní 588 72 

Výnosy příštích období 134 36 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

A. NÁKLADY Hlavní činnost 
I. Spotřebované nákupy 453 

Spotřeba materiálu 33 
Spotřeba energie 30 
Opravy a udržování 17 
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Cestovné do limitu 24 
Náklady na reprezentaci 70 
Ostatní služby 279 

III. Osobní náklady 427 
Mzdy zaměstnanců 313 
Pojištění zaměstnanců 104 
Zákonné sociální náklady 10 

IV. Daně a poplatky 2 
Daň z nemovitostí 2 

V. Ostatní náklady 1 176 
Kurzové ztráty 38 
Dary 5 
Jiné ostatní náklady: 
poplatky, poměr provize CP, přecenění swapů… 1 133 

VI. Ostatní prodaný majetek 13 453 
Prodané cenné papíry 13 249 
Odpis DHNM 204 

NÁKLADY CELKEM 15 511 

 
B. VÝNOSY 

Tržby za vlastní výkon služeb 18 
Přijaté úroky 880 
Jiné ostatní výnosy 2 837 
Přijaté dary – knihy 7 
Kurzové zisky 28 
Zúčtování fondů 41 
Tržby z prodeje cenných papírů 13 861 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  757 

VÝNOSY CELKEM 18 429 

Tento dokument obsahuje pouze vybrané údaje z účetní závěrky. Účetní 
závěrka je uložena v sídle nadace a ve Sbírce listin veřejného rejstříku, 
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 2. Účetní závěrku 
ověřila auditorka Ing. Lenka Kožnárková a dne 20. dubna 2018 k ní vydala 
zprávu bez výhrad. 
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KDO JE KDO V HUSOVĚ NADACI 

ZAKLADATELÉ NADACE 

Ing. Jiří Müller 

Eva Oslzlá 

PhDr. Miroslav Pospíšil  

MEZINÁRODNÍ SBOR PATRONŮ 

Barbara Day, M.B.E., Ph.D. 

JUDr. Ján Čarnogurský  

Lady Antonia Fraser  

prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, CSc.  

prof. Mgr. Petr Oslzlý 

doc. JUDr. Petr Pithart  

The Hon Victoria Rothschild 

prof. Roger Scruton 

prof. Charles Taylor  

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. 

SPRÁVNÍ RADA 

Předseda: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.  

Místopředseda: PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.  

Místopředseda: Ing. Lenka Pazdziorová  

Členové: Ing. Jiří Müller 

 prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.  

 PhDr. Jana Jelínková 

 PhDr. Kristína Korená, CSc. 

 PhDr. Vladimír Krivý, CSc. 

 PhDr. Alena Miltová, CSc. 

 doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.  

 prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.  

 PhDr. Václav Umlauf, MTh, Ph.D. 

 Mgr. Richard Zika, Ph.D. 
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DOZORČÍ RADA 

Předseda: Ing. Jaromír Adamec  

Členové:  Ing. Tomáš Klíma  

 Ing. František Šimon  

 doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.  

SEKRETARIÁT 

Výkonná ředitelka: Mgr. Jana Švábová  

Administrativa: Miroslava Řehulková  
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VZDĚLÁVACÍ NADACE 
JANA HUSA O KONTROLNÍ ČINNOSTI URČENÁ 
SPRÁVNÍ RADĚ 

V souladu s povinností danou Dozorčí radě § 370 zákona 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen NOZ) podává tímto Dozorčí rada VNJH (dále 
jen DR) Správní radě VNJH zprávu o své kontrolní činnosti. 

V roce 2017 pracovala DR ve složení Ing. Jaromír Adamec, Ing. Tomáš 
Klíma, doc. JUDr. Kateřina Ronovská, PhD. a Ing. František Šimon. 

DR se v roce 2017 sešla 10. května a dále komunikovala pomocí elektro-
nické pošty, přičemž se zabývala těmito skutečnostmi: 

1. Členové DR se navzájem informovali o poznatcích o zasedáních SR, 
kterých se zúčastňovali střídavě dle svých možností, a dále čerpali 
z materiálů, které jim byly zasílány jako podklady pro tato jednání 
včetně zápisů ze SR.  

2. Členové DR provedli kontrolu dokladů, jejich zaúčtování a inventa-
rizace majetku a závazků za účetní období roku 2017, včetně kontroly 
plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků. 

3. DR přezkoumala řádnou účetní závěrku nadace k 31. prosinci 2017 
a výroční zprávu nadace za účetní období roku 2017. 

4. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Kožnárkové o ověření 
řádné účetní závěrky a výroční zprávy Vzdělávací nadace Jana Husa 
za rok 2017 a vzala na vědomí Výrok auditora ze dne 20. dubna 2018 
bez výhrad.  

5. DR se seznámila s Dopisem vedení vydaným auditorkou Ing. Lenkou 
Kožnárkovou a jeho obsah vzala na vědomí včetně auditorčiných 
doporučení. 

6. DR se zabývala souladem provedených investic nadace s Pravidly 
pro zacházení s majetkem nadace. DR kontrolou zjistila, že prove-
dené investice jsou v souladu s povolenými limity. 



VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA V ROCE 2017 

 28 

Na základě výše uvedeného DR konstatuje, že dle jejího názoru v účet-
ním období roku 2017: 

1. správní rada vykonávala působnost dle zákona a ve shodě se zakla-
datelským právním jednáním, 

2. nadace plnila podmínky stanovené pro poskytování nadačních pří-
spěvků, 

3. nadace vedla účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a souvise-
jícími prováděcími předpisy,  

4. nadace sestavila řádnou účetní závěrku a výroční zprávu v souladu 
se skutečností a právními předpisy, které jejich sestavení upravují, 

a proto DR sděluje Správní radě VNJH: 

1. DR nemá žádné připomínky k činnosti nadace v účetním období roku 
2017 a neshledala žádné významné nesrovnalosti v předloženém 
účetnictví, řádné účetní závěrce a výroční zprávě. 

2. DR doporučuje Správní radě VNJH, aby řádnou účetní závěrku za 
účetní období roku 2017 a výroční zprávu za rok 2017 schválila. 

V Liberci, Bratislavě a Brně dne 9. května 2018 schváleno členy dozorčí 
rady per rollam (4–0–0 pro–proti–zdržel se). 

Ing. Jaromír Adamec 
Ing. Tomáš Klíma 
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. 
Ing. František Šimon

 
 


