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ÚVODNÍ SLOVO 

V roce 2018 pokračovala Vzdělávací nadace Jana Husa v plnění svého 
poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Udělila 11 stipendií 
(10 v programu Stipendium Husovy nadace a 1 v programu Přírodovědná 
stipendia Husovy nadace), 10 cen (4 v programu Cena Bronislavy 
Müllerové, 3 v programu IUS et SOCIETAS a 3 v programu Cena Vladi-
míra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa) a přispěla na konání Fran-
couzské letní univerzity a Semináře pro české a slovenské učitele dějepisu 
a občanské výchovy, historiky a archiváře. To vše s úmyslem podpořit 
rozvoj vzdělanosti a svobodného myšlení a bádání. 

V roce 2018 se ovšem vzdělanost rozvíjela i sama od sebe, a to způso-
bem a směrem, který je jí už od nepaměti vlastní. Uvažme vyprávění o raně 
novověkém malíři a písaři, které najdeme v Chazarském slovníku: 

„Jednoho rána seděl zoufalý [Nikón, pozn. T. H.] Sebastos nad svými barvami 
a najednou cítil, jak do jeho mlčení vplul kousíček jakéhosi jiného ticha a rozbil je. 
Kdosi tu byl a taky mlčel, jenže v jiném jazyce než Nikón, který v tu chvíli začal 
vysílat prosby k archandělovi Gabrielovi, aby mu udělil milost barev…“ 
(přeložila Stanislava Sýkorová, In: Milorad Pavič, Chazarský slovník, vydáno v nakl. 
Mladá fronta 2011, s. 69) 

Ke způsobu a směru, jimiž se vzdělanost rozvíjí právě tak sama jako od 
sebe, patří i zmatení jazyků, které bývá považováno za překážku domně-
lého společného díla a jednotného stylu. Jako by měli už všichni psát 
a myslet jen jedním jazykem a utíkat před otevřeností vůči tajemství. 
Tajemství ale k rozvoji vzdělanosti patří a Vzdělávací nadace Jana Husa si 
je vědoma, v jakých podmínkách podporuje svobodné myšlení a bádání. 

V roce 2018 Vzdělávací nadace Jana Husa pokračovala i v uvážlivé péči 
o svůj majetek. Hodnota majetku v důsledku kolísání trhů meziročně po-
klesla, ale ve střednědobém horizontu růst hodnoty majetku překonává 
růst inflace. 

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. 
předseda Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa 
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PROGRAMY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ČESKOU 
REPUBLIKU A SLOVENSKOU REPUBLIKU 

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 – 15. 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 věku 35 let, působící v neapli-
kovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech, a činí 
80 tisíc Kč. 

V roce 2018 byly v rámci programu uděleny tyto nadační příspěvky (v Kč): 
Mgr. Magdalena Bystrzak, Ph.D.  80 000,– 
Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 
Mgr. Balázs Csiba  80 000,– 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Mgr. Jakub Drápal, MPhil.  80 000,– 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
Mgr. Ľubomír Dunaj, PhD.  80 000,– 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 
Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.  80 000,– 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 
Mgr. Marie Meixnerová  80 000,– 
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 
Mgr. Zuzana Pešťanská, PhD.  80 000,– 
Slovensko-český ženský fond, Bratislava 
Mgr. Kateřina Sváčková  80 000,– 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 
Mgr. et Mgr. Daniel Štěpánek  80 000,– 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
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Mgr. Pavlína Tomášová  80 000,– 
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice  

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

GRANT HUSOVY NADACE – 17. ročník 

Vzdělávací nadace Jana Husa se rozhodla podpořit vypracování studie 
v rozsahu 70 až 100 normostran na téma, které považuje za důležité 
z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. 
Celková výše grantu je 100 tisíc Kč, z toho 50 tisíc Kč bylo vyplaceno po 
jeho udělení, 50 tisíc Kč na základě rozhodnutí správní rady po kladném 
recenzním řízení. 

V roce 2018 uchazeči předkládali projekt na vypracování studie na tato 
témata: 

• Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí? 
• Mají ještě akademické svobody obsah a smysl? 
• Česko-slovenské dějiny v posledních sto letech 1918–2018 

Grant Husovy nadace byl udělen žadatelům (v Kč): 

Mgr. Libor Benda, Ph.D.  50 000,– 

Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 
Projekt zpracování studie na téma: Mají ještě akademické svobody obsah a smysl? 

Mgr. Michal Havrda, Ph.D.  50 000,– 
Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice 
Projekt zpracování studie na téma: Česko-slovenské dějiny v posledních sto letech 
1918–2018 

FRANCOUZSKÁ LETNÍ UNIVERZITA – 27. 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. 

27. ročník Francouzské letní univerzity se uskutečnil ve dnech 1. až 6. 
července 2018 v hotelu Grand Matej v Banské Štiavnici pod organizační 
záštitou Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied a Fakulty apliko-
vaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislavě. 
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Tématem letošního ročníku bylo „Homme nouveau, homme ancien: autour 
des figures émergentes et disparaissantes de l’humain“. 

Nadační příspěvky získalo 45 účastníků (akademiků, doktorandů a stu-
dentů magisterského studia) Francouzské letní univerzity z České republi-
ky, Slovenské republiky, Francie, Polska, Maďarska, Belgie a Japonska. 

Celková výše udělených příspěvků (v Kč): 108 000,– 

CENA IUS ET SOCIETAS – 11. 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. 

 

Účastníci Francouzské letní univerzity 
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Slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku soutěže o Cenu IUS et 
SOCIETAS v akademickém roce 2017/2018 se uskutečnilo dne 15. listopadu 
2018 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně při příležitosti zahá-
jení mezinárodní konference Dny práva 2018. 

V letošním ročníku byly ceny uděleny následujícím studentům, kterým 
Vzdělávací nadace Jana Husa a Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
poskytly finanční odměny (v Kč): 

Mgr. Bc. Jan Petrov  30 000,– 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
práce Populism and de-judicialization of politics 
JUDr. Jan Exner  20 000,– 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
práce Anti-doping and athletes’ rights under EU law: Four-year period of 
ineligibility as disproportionale sanction? 
Adam Holubář  15 000,– 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
práce Prolamování nulové tolerance alkoholu při jízdě na bicyklu očima 
ohrožovacích deliktů 

Celková výše udělených příspěvků:  65 000,–* 

* Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně poskytla na vyplacení odměny 
pro vítěze soutěže o Cenu IUS et SOCIETAS finanční částku ve výši 45 000 Kč. 

 

Z udílení Cen IUS et SOCIETAS 
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STŘEDOŠKOLSKÉ PROGRAMY 

SLAVNOST HUSOVY NADACE 

 V pátek 20. dubna 2018 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): 33 358,– 

Poděkování za podporu 
Velice děkujeme manželům Petře a Františkovi Novotným, kteří společně 
se svými nadanými studenty podporují krásnou hudbou slavnostní předá-
vání cen již několik let bez nároku na honorář. 

 

Slavnost Husovy nadace v Moravském zemském muzeu v Brně 
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CENA BRONISLAVY MÜLLEROVÉ – 13. 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, 
výslovně se vztahující k následujícímu textu Immanuela Kanta: 

„Osvícenství je vykročení člověka z jeho jím samým zaviněné nesvéprávnosti. 
Nesvéprávnost je neschopnost používat svůj vlastní rozum bez cizího vedení. Tato 
nesvéprávnost je zaviněna námi samými, když její příčinou není nedostatek rozu-
mu, ale nedostatek rozhodnosti a odvahy používat ho bez cizího vedení. Sapere 
aude! Měj odvahu používat svůj vlastní rozum!, je tedy heslem osvícenství.  

Lenost a zbabělost jsou příčinou, proč tak značná část lidí, i když je příroda již 
dávno zprostila cizího vedení (naturaliter majorennes), přesto raději zůstává po 
celý život nesvéprávná, a proč je pro jiné tak snadné prohlásit se za jejich 
poručníky. Být nesvéprávný je tak pohodlné! Mám-li knihu, která je za mne 
moudrá, duchovního, který řeší otázky mého svědomí, lékaře, který určuje moji 
dietu atd., nemusím se aspoň sám namáhat. Mohu-li zaplatit, nemusím myslet; jiní 
už tu nepříjemnou práci udělají za mne. O to, aby největší část lidí (včetně celého 
krásného pohlaví) považovala krok k svéprávnosti – kromě toho, že je obtížný – také 
za velmi nebezpečný, postarají se už oni poručníci, kteří na sebe dobrotivě vzali 
vrchní dohled nad nimi. Když byli nejdřív své stádečko ohlupili a pečlivě zajistili, 
aby se tito klidní tvorové neodvážili učinit ani krok bez vodítka, na které je uvázali, 
ukazují jim nebezpečí, které by jim hrozilo, kdyby se pokusili jít sami. Po pravdě 
řečeno, není to nebezpečí zas tak velké, neboť po několika pádech by se nakonec i oni 
naučili chodit; takový příklad ale činí bojácným a odrazuje obvykle od všech dalších 
pokusů.“  
(Immanuel Kant: Odpověď na otázku: Co je osvícenství? Filosofický časo-
pis, 1993/3, s. 381–382) 

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

Jana Heřmanová, Gymnázium Říčany  10 000,– 
práce Je rozhodnutí o nevyužití práva na svobodu skutečně nesvéprávností 
používat vlastní rozum? 
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.: 
Klade v návaznosti na Kanta otázku, zda stačí dostatek odvahy a rozhod-
nosti k užívání práva na svobodu slova. Nepřehlédla však, že svobodě 
u Kanta předchází rozum? Heřmanová klade protiotázku, zda není nevyu-
žití práva na svobodu slova v některých případech v zájmu zachování 
důstojného života sobě i svým blízkým. Je život diktovaný nesvéprávností 
důstojný? Přitakává, že nesvéprávnost je pro mnohé pohodlná. Soudí, že je 
díky výchově samostatná. Kvůli veřejné kritice svého stanoviska však 
došla k názoru, že nebude sdělovat svůj názor. Ptá se, zda respektovat 
kritiku davu, když může být někdo poškozen, a dospívá k závěru, že 
člověk má užívat rozum k tomu, aby se zamyslel nad tím, zda mu může 
jeho svobodný rozum pomoci nebo uškodit. Autorka se od Kantova uni-
verzálního racionálního liberalismu dopracovala k užití svobody k vlast-
nímu prospěchu. Ke svobodě jistě patří i svoboda nemluvit, ale lze ji 
považovat za svobodu odvážného užívání vlastního rozumu v Kantově 
smyslu? 

Amálie Repiská, Gymnázium Říčany 10 000,– 
práce Svoboda 
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.: 
Po zajímavém etymologickém rozboru slova svoboda v angličtině, román-
ských a germánských jazycích, v čínštině a v jazycích slovanských postaví 
proti sobě svobodu v jazycích románských a germánských a v jazycích 
slovanských a dospěje k závěru, že slovanské užití svobody ve smyslu 
„něco svého – něco, co každý vlastní“ usnadnilo práci komunistickému 
režimu a procesu znárodňování. Poté se pustí do polemiky s Kantem 
argumentem, že v době komunistického režimu i dnes byla jiná situace, 
a obhajuje pud sebezáchovy a nevybočování z řady a stávání se nemyslícím 
stádem jako strategie přežití. Hranici toho, co smí být vysloveno a co ne, 
přisuzuje společnosti a obhajuje nesamostatnost a nesvéprávnost způsobo-
vané výchovou či školstvím. Esej sice končí u Aristotelovy a Kantovy 
schopnosti samostatného myšlení, ale pochybuje o tom, že by bylo mnoho 
těch, kdo samostatně a svobodně myslí. 
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Dominik Rubeš, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 10 000,– 
práce Svoboda slova, Kant a společnost dneška 

hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.: 
Vychází z předpokladu, že společnost vyrábí pokrok, doba se mění, lidská 
přirozenost však zůstává stejná. Osvícenské myšlenky se jeví jako silné 
kořeny, nicméně strom se v bouři může zlomit. Oprávněně poukazuje na 
zjednodušenost a povrchnost Fukuyamova konce dějin v definitivním 
vítězství liberální demokracie. Všímá si nástupu extremistických a populis-
tických stran v Evropě a sklonu ke zbytečné regulaci s příklady v Německu 
a Kanadě. Doklad neměnnosti lidské přirozenosti vidí v Kantových slovech 
o líném stádečku a poručnících. Varuje, že v okamžiku dělení lidí na 
„svéprávné“ a „nesvéprávné“ máme tendenci se zařadit do té „správné“ 
skupiny a ty druhé považovat za „méněcenné“. Připomene odvahu respek-
tovat cizí názor a důležitost dialogu. Svobodný stát považuje za dědictví 
Sókrata, Jana Husa i disidentů. Potřebujeme odvahu k překonání vnitřní 
lenosti, protože svoboda není ohrožována zvenku. Zná „fake news“, „dobu 
postfaktickou“ i aféru Watergate. Necháváme se snadno strhnout davem 
a autor končí tam, kde začal, tedy u toho, že svět se mění, ale lidé zůstávají 
stejní. Ale jak by se mohla společnost, svět a doba měnit, kdyby lidé byli 
stále stejní a naopak? Je myslitelná společnost, svět a doba bez lidí a lidé 
bez společnosti, světa a doby? Také je otázka, zda nás používání vlastního 
rozumu téměř nic nestojí, jen trochu námahy a odhodlání. Zda to naopak 
není tak, že pokud chceme opravdu svobodně žít pod vedením vlastního 
rozumu, tak té odvahy i odhodlání musíme mít více než jen trochu? 

Tomáš Sedláček, SŠTE Olomoucká, Brno, příspěvková organizace 10 000,– 
práce Ideály osvícenství v moderní době 

hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.: 
Používání vlastního rozumu staví proti bezmyšlenkovitému učení, 
jednoduchému „vtlačení“ učiva do hlavy. Autor soudí, že se tento přístup 
neprojevuje jen ve vzdělávání, ale i v životě, protože je jednodušší za sebe 
nechat rozhodovat jiné. Hlásí se k tomu, že se celý život musíme snažit 
poznat pravdu, což se snaží doložit ne úplně jasným tvrzením, že pravda je 
jen jedna, a svět není černobílý. Za hybatele dějin považuje ty, kdo se 
nenechali umlčet, a počítá mezi ně národní buditele, bojovníky za práva 
černochů v Americe, kritiky komunismu i odbojáře za 2. světové války. Ve 
snadné dostupnosti vzdělání spatřuje pokušení, že lidé nepřemýšlí a sahají 
po předpřipravených řešeních. Člověk, který kriticky přijímá informace, je 
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často považován za nepohodlného či podivína. Autor končí výzvou, aby-
chom se stali moderními osvícenci a ne naivními konzumenty a otroky 
systému, který nás vede k tomu, abychom se starali jen o vlastní prospěch. 

Celková výše udělených příspěvků: 40 000,– 

V rámci programu byly uděleny všem konzultantům zúčastněných 
studentů příspěvky v celkové výši 5 500 Kč. 

CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE – 
LABYRINT SVĚTA – 7. 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 

 

Slavnostní předávání Cen Bronislavy Müllerové 
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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): 

Mgr. Radmila Grycová, SŠTE Olomoucká, Brno, 
příspěvková organizace   30 000,– 
projekt Globální témata v rétorice 

Mgr. et Mgr. Radka Nedbalová, Gymnázium Duhovka, Praha 30 000,– 
projekt Lidé mezi námi  

Mgr. Katarína Platznerová, PhD., Gymnázium F. G. Lorcu, 
Bratislava 30 000,– 
projekt Kopírovanie diel slávnych umelcov  

Celková výše udělených příspěvků (v Kč):   90 000,– 

 

Slavnostní předávání Cen Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa 
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ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY – SEMINÁŘ PRO UČITELE 
DĚJEPISU A OBČANSKÉ VÝCHOVY, HISTORIKY 
A ARCHIVÁŘE – 14. 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 pod-
poru 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 Collegium 
Historicum, Spoločnosť priateľov histórie a humanitných vied. 

Třídenní seminář se uskutečnil na Technické univerzitě v Liberci ve 
dnech 22.–24. srpna 2018.  

 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“. Zatímco v roce 2017 byl 

 

Úvodní slovo prof. PhDr. Roberta Kvačka, DrSc. na libereckém semináři 
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seminář věnován politickým systémům a politickému vývoji v různých 
částech rozbitého Československa a jejich vnímání ze strany obyvatelstva, 
letošní ročník se z komparativní perspektivy zabýval hospodářským a so-
ciálním vývojem v daném období a jeho dopadem na obyvatelstvo a jeho 
nálady a chování. 

Nadační příspěvky získalo 52 účastníků libereckého semináře z České 
republiky a Slovenské republiky. 

Celková výše udělených příspěvků (v Kč): 31 211,– 

PŘÍRODOVĚDNÁ STIPENDIA HUSOVY NADACE  
– 5. ročník 

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

V roce 2018 byl v rámci programu udělen tento nadační příspěvek (v Kč): 

Klára Přibáňová, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 40 000,– 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor Biochemie 

Celková výše udělených příspěvků:  40 000,– 

SEMINÁŘ HUSOVY NADACE – 2. ročník 

Ve dnech 5.–6. října 2018 se uskutečnil na zámku Křtiny druhý ročník 
vlastního programu nadace Seminář Husovy nadace. Na semináři disku-
tovali členové správní a dozorčí rady nadace s pozvaným hostem JUDr. 
Jánem Čarnogurským na témata: 

1) Co jsou podle Vás hlavní otázky a bolavá místa dnešní vzdělanosti? 
2) Co může dělat nadace naší velikosti? 
3) Co bychom mohli nebo měli změnit v našich programech? 

Celkové náklady (v Kč): 19 194,
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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, spole-
hlivé služby. 

DARY 

Barbara Day, M.B.E., Ph.D. 8 000 Kč 
JV PROJEKT VH s.r.o.  12 000 Kč 
Knižní dary  9 971 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 

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 
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 
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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 

Mgr. Barbora Holubová 
PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. 
Mgr. Kateřina Portmann, 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 
 



FINANČNÍ ZPRÁVA 

 19 

FINANČNÍ ZPRÁVA (v Kč) 

I. Zdroje nadace 2 137 737 

Úrokové a kapitálové výnosy z majetku  2 089 766 
Tržby za poskytnuté služby 18 000 
Dary knižní v hodnotě 9 971 
Dary peněžní určené na programy 20 000 

II. Použití zdrojů 

Podpora vzdělanosti, kultury a svobody  1 347 053 
Z toho: 
Vysokoškolské programy 1 073 000 
Středoškolské programy 201 211 
Vlastní programy 65 447 
Výdej knih pro oceněné v hodnotě 7 395 

Správa nadace  1 241 824 
Z toho: 
Náklady na zhodnocení majetku 508 463 
Náklady na vlastní správu nadace 733 361 

III. Přehled majetku a závazků nadace 

Tržní hodnota majetku v rozvaze  94 469 139 
Z toho: 
Nadační jistina zapsaná v rejstříku nadací 91 216 743 
Ostatní majetek 3 252 396 

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

Aktiva se oproti loňskému roku snížila o 2 594 549 Kč, účetní jednotka nemá 
žádné pohledávky a závazky po splatnosti. Vývoj je stabilní a je v souladu 
s plánem. 

Skladba nemovitého majetku nadace – odhad tržních cen: 
– byt 4 618 750 Kč 
– garáž  420 000 Kč 

Účetní jednotka je malou účetní jednotkou dle ustanovení § 1b odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Dle § 21 odst. 3) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, účetní jednotka neuvádí 
ve výroční zprávě nefinanční informace dle § 21 odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb.  
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V mezidobí mezi sestavením výroční zprávy a účetní závěrky nenastaly žádné 
skutečnosti s dopadem na účetní závěrku. 

IV. Vývoj majetku za posledních 7 let 

Majetek v tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Majetek k 31. 12. 86 186 88 166 88 951 89 577 94 502 97 064 94 469 

Roční inflace 3,30 % 1,40 % 0,40 % 0,30 % 0,70 % 2,50 % 2,10 % 
 

V. Meziroční změna složení portfolia dle tříd aktiv 

 

Složení aktiv 31. 12. 2017 31. 12. 2018 

Peněžní trh 17 % 11 % 

Dluhopisy 24 % 26 % 

Akcie 20 % 13 % 

Alternativní investice 39 % 51 % 
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VI. Přehled investic nadace k 31. 12. 2018 
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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 91 216 743 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. 

Nadace trvale usiluje o snižování poměru režie (náklady na sprá-
vu + náklady na zhodnocování majetku) a nadačních programů. Náklady 
na správu majetku představují poplatky za obchodování s cennými papíry 
a odměny externím správcům majetku, v minulém roce činily celkem 
508 463 Kč.  

V uplynulém roce poskytla nadace 1 347 053 Kč na nadační programy, 
na režii vydala 1 241 824 Kč a hodnota jejího majetku poklesla o 2,67 % na 
94.469.139 Kč. 

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 7,15 %, zatímco inflace za 
stejné období činila 6,12 %. 
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VYBRANÉ ÚDAJE Z ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
(v tisících Kč) 
ROZVAHA Stav k 1. 1.  Stav k 31. 12. 
AKTIVA 97 064 94 469 

Dlouhodobý majetek celkem 89 768 89 341 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 96 
Dlouhodobý hmotný majetek 4 522 4 522 
Oprávky k dlouhodobému majetku –993 –1 132 
Dluhové cenné papíry 23 073 24 797 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 63 166 61 058 

Krátkodobý majetek celkem  7 296 5 128 
Zboží 11 13 
Pohledávky celkem  5 757 4 893 
Pokladna korunová a ceniny 3 5 
Bankovní účty 1 517 211 
Náklady příštích období  8 6 

PASIVA 97 064 94 469 

Vlastní zdroje celkem 96 312 94 262 
Vlastní jmění  89 568 90 986 
Fondy 716 951 
Oceňovací rozdíly z přecenění cen. papírů 3 110 1 663 
Výsledek hospodaření celkem 2 918 662 

Cizí zdroje celkem (krátkodobé) 716 189 
Závazky z obchodního styku 310 9 
Závazky vůči zaměstnancům 18 20 
Závazky k institucím 11 11 
Závazky z pevných termínovaných operací 305 0 
Dohadné účty pasivní 72 149 

Výnosy příštích období 36 18 
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

A. NÁKLADY Hlavní činnost 
I. Spotřebované nákupy 357 

Spotřeba materiálu 28 
Spotřeba energie 30 
Opravy a udržování 12 
Cestovné do limitu 18 
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Náklady na reprezentaci 59 
Ostatní služby 210 

III. Osobní náklady 431 
Mzdy zaměstnanců 318 
Pojištění zaměstnanců 105 
Zákonné sociální náklady 8 

IV. Daně a poplatky 2 
Daň z nemovitostí 2 

V. Ostatní náklady 2 066 
Kurzové ztráty 200 
Dary 7 
Jiné ostatní náklady: 
poplatky, poměr provize CP, přecenění swapů… 1 859 

VI. Ostatní prodaný majetek 6 543 
Prodané cenné papíry 6 405 
Odpis DHNM 138 

NÁKLADY CELKEM 9 399 

 
B. VÝNOSY 

Tržby za vlastní výkon služeb 18 
Přijaté úroky 1 
Jiné ostatní výnosy 2 365 
Kurzové zisky 27 
Zúčtování fondů 38 
Tržby z prodeje cenných papírů 6 357 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  1 255 

VÝNOSY CELKEM 10 061 

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 30. dubna 2019 k ní vydala 
zprávu bez výhrad. 



ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 

 25 

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: 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.  

 Ing. Jiří Müller 

 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  
 doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.  
 Ing. František Šimon  

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 2018 pracovala DR ve složení Ing. Jaromír Adamec, Ing. Tomáš 
Klíma, Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, PhD. a Ing. František Šimon. 

DR v roce 2018 komunikovala s pracovnicemi nadace a se členy správní 
rady nad potřebnými tématy individuálně dle aktuální situace. Mezi sebou 
dále komunikovala zejména pomocí elektronické 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 z SR. 

2. Členové DR provedli kontrolu dokladů, jejich zaúčtování a inventa-
rizace majetku a závazků za účetní období roku 2018, včetně kontroly 
plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků. 

3. DR přezkoumala řádnou účetní závěrku nadace k 31. prosinci 2018 
a výroční zprávu nadace za účetní období roku 2018. 

4. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Kožnárkové o ověření 
řádné účetní závěrky a výroční zprávy Vzdělávací nadace Jana Husa 
za rok 2018 a vzala na vědomí Výrok auditora ze dne 30. dubna 2019 
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. 
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Na základě výše uvedeného DR konstatuje, že dle jejího názoru v účet-
ním období roku 2018: 

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 
2018 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 2018 a výroční zprávu za rok 2018 schválila. 

V Liberci, Bratislavě a Brně dne 9. května 2019 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

 
 


