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ÚVODNÍ SLOVO
V roce 2019 Vzdělávací nadace Jana Husa plnila své poslání podporovat
vzdělanost a svobodu tím způsobem, že udělovala stipendia vysokoškolským studentům a mladým badatelům v programu Stipendium Husovy
nadace, v programu Přírodovědná stipendia Husovy nadace a v programu
IUS et SOCIETAS, středoškolským studentům v programu Cena Bronislavy Müllerové a granty středoškolským učitelům v programu Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa. Rovněž podpořila vydání
dvou knih v programu Grant Husovy nadace Pravda, univerzita a akademické
svobody a Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost
a profesionální odpovědnost a přispěla na konání Francouzské 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 i v podmínkách svobodné demokratické
společnosti a dostát morálním závazkům vytvořeným domácími i zahraničními předlistopadovými zakladateli.
Už 30 let nadace působí ve svobodné Československé, nyní České
republice a Slovenské republice. Nadace obdržela pamětní medaile Univerzity Komenského v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně u příležitosti oslav 100 let jejich existence.
V roce 2019 z nadace odešel mladý, nadějný a pracovitý předseda
Tomáš Holeček. To vedlo k úvahám o způsobu pokračování i vedení nadace, které dospěly k rozhodnutí o decentralizaci nadace, takže nadace nyní
nemá předsedu, ale je vedena dvěma místopředsedy a členové nadace si
mezi sebou rozdělili jednotlivé programy nadace s úmyslem se jim věnovat
s vyšší mírou péče než dosud.
Na konci roku 2019 byla položena otázka po smyslu a poslání nadace.
Odpovědi na otázky byly formulovány na počátku roku 2020 a budou
promítnuty do další práce nadace.
Nadace hledá způsoby jak u středoškolských i vysokoškolských studentů, učitelů a badatelů vzbudit zájem o svobodu, vzdělanost a kritické
myšlení a podpořit ty, kteří jsou na jedné straně originální a inspirativní, na
druhé straně marginalizováni současným akademickým, vzdělávacím
i socio-ekonomickým systémem.
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ÚVOD
V roce 2019 Vzdělávací nadace Jana Husa pokračovala v uvážlivé péči
o svůj majetek.
Nedávno nás opustili dva patroni nadace, filosof Ladislav Hejdánek
a jeden z britských zakladatelů, Roger Scruton. V knize věnované Moderní
filosofii napsal: „V argumentu o morálních problémech je relativismus prvním
útočištěm darebáka.“
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
místopředseda 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 nadace Jana Husa jsou vždy vypsány pro Českou republiku a Slovenskou
republiku.

VYSOKOŠKOLSKÉ PROGRAMY
STIPENDIUM HUSOVY NADACE – 16. 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 neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech, a činí
80 tisíc Kč.
V roce 2019 byly v rámci programu uděleny tyto nadační příspěvky (v Kč):
Mgr. Tomáš Halamka
80 000,–
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha
Mgr. Tereza Konývková, Ph.D.
80 000,–
Divadelní fakulta JAMU, Brno
Mgr. Adam Radechovský
80 000,–
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Mgr. Hana Studeničová
80 000,–
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, SAV Bratislava
Celková výše udělených příspěvků (v Kč):
320 000,–
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GRANT HUSOVY NADACE – 18. 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 2019 uchazeči předkládali projekt na vypracování studie na tato
témata:
• Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?
• Česko-slovenské dějiny v posledních sto letech 1918–2018
• Co duchovně spojuje země, v nichž se peče štrúdl?
Grant Husovy nadace nebyl v roce 2019 udělen žádnému žadateli.
Správní rada nadace rozhodla na základě kladného recenzního řízení
o vyplacení druhé části grantu ve výši 50.000,– Kč Mgr. Petru Gallusovi,
Ph.D., který obdržel Grant Husovy nadace v roce 2017 za projekt zpracování studie na téma: „Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?“.
Správní rada nadace rozhodla na základě kladného recenzního řízení
o vyplacení druhé části grantu ve výši 50.000,– Kč Mgr. Liborovi Bendovi,
Ph.D., který obdržel Grant Husovy nadace v roce 2018 za projekt zpracování studie na téma: „Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?“.
Celková výše udělených příspěvků (v Kč):
100 000,–

FRANCOUZSKÁ LETNÍ UNIVERZITA – 28. 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.
28. ročník Francouzské letní univerzity se uskutečnil ve dnech od 28.
června do 2. července 2019 v klášteře v Broumově na téma Mémoire – oubli
– réminiscence (Paměť – zapomnění – vzpomínka). Letošní ročník
francouzské letní univerzity byl pořádán Oddělením současné a kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR a Filozofickou fakultou
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Univerzity Karlovy. Akce se zúčastnilo a nadační příspěvky získalo více
než dvacet doktorandů, badatelů a vysokoškolských pedagogů z Čech,
Slovenska, Francie, Maďarska a Polska.
Celková výše udělených příspěvků (v Kč):

108 000,–

Účastníci Francouzské letní univerzity

CENA IUS ET SOCIETAS – 12. 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 spolupráci 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 12. ročníku soutěže o Cenu IUS et
SOCIETAS v akademickém roce 2018/2019 se uskutečnilo dne 21. listopadu 2019 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně při příležitosti zahájení mezinárodní konference Dny práva 2019.
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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):
JUDr. Jakub Drápal, M.Phil.
40 000,–
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
práce Ukládání trestů pachatelům, kteří nevykonali dříve uložené tresty,
za nově spáchané trestné činy: Je namístě je trestat jako recidivisty,
nebo jako za souběh?
JUDr. Jan Exner
30 000,–
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
práce Fixed Sanction Framework in the World Anti-Doping Code:
Can Hearing Panels Go below the Limits?
Mgr. Vladimír Lajsek
10 000,–
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
práce Kritické zamyšlení nad ustanovováním soudců v ČR
Štěpán Paulík
10 000,–
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
práce O reformovatelnosti studia práv v Čechách

Z udílení Cen IUS et SOCIETAS
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Max Steuer
10 000,–
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
práce Supranational Democracy Through Judicial Review? Democracy
and Integration at the Constitutional Courts in Hungary and Slovakia
Celková výše udělených příspěvků:

100 000,–*

* Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně poskytla na vyplacení odměny
pro vítěze soutěže o Cenu IUS et SOCIETAS finanční částku ve výši 10 000 Kč.
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STŘEDOŠKOLSKÉ PROGRAMY
SLAVNOST HUSOVY NADACE
V pátek 12. dubna 2019 se v přednáškovém sále Dietrichsteinského
paláce Moravského zemského muzea v Brně uskutečnilo slavnostní předávání Cen Bronislavy Müllerové a Cen Vladimíra Jochmanna pro učitele –
Labyrint světa pod záštitou předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla
Rychetského.
Celkové náklady (v Kč):

47 714,–

Slavnost Husovy nadace v Moravském zemském muzeu v Brně

Poděkování za podporu
Naše velké poděkování patří manželům Petře a Františkovi Novotným,
kteří společně se svými nadanými studenty podporují krásnou hudbou
slavnostní předávání cen již mnoho let bez nároku na honorář.

11

VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA V ROCE 2019

CENA BRONISLAVY MÜLLEROVÉ – 14. 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 Johna Locka „Dopis o Toleranci“:
Tolerance k těm, kdo mají odlišné názory v otázkách náboženství, je natolik
v souladu s Evangeliem a rozumem, že je děsivé, jak v tak jasném světle mohou být
lidé slepí. Nechci zde vinit pýchu a ctižádost jedněch, vášeň a tvrdou, nelítostnou
horlivost druhých. Jsou to hříchy, jež asi nelze vymýtit z věcí lidských, zároveň si
nikdo nepřeje být z nich otevřeně obviněn a stěží se vyskytne někdo, kdo by se,
sveden jimi na scestí, nesnažil získat uznání tak, že je zakryje nádechem
počestnosti. Aby jedni nemohli zakrývat pronásledování a nekřesťanskou krutost
tím, že předstírají starost o stát a o dodržování zákonů, a aby druzí nemohli ve
jménu náboženství získat oprávnění pro svou nemorálnost a dosáhnout tak
beztrestnosti pro své špatné skutky, jedním slovem, aby nikdo nemohl nic vnucovat
sobě nebo jiným lidem, ať jako věrný poddaný svého panovníka nebo jako upřímný
uctívatel Boha, považuji za nanejvýš nutné rozlišovat mezi záležitostmi občanské
vlády a záležitostmi náboženskými a vyznačit spravedlivé hranice mezi církví
a státem. Pokud se tak nestane, nikdy neskončí spory mezi těmi, jimž leží na srdci
– nebo předstírají, že jim leží na srdci – buď spása duší na jedné straně, nebo
bezpečí státu na straně druhé.
(John Locke: Dopis o Toleranci, Brno 2000, s. 46-7)
Cena ve výši 10 tisíc Kč je udělována nejvýše šesti soutěžícím, a to bez
stanovení pořadí. Spolu se studenty bývá oceněn i učitel vedoucí přihlášenou práci.
V letošním, čtrnáctém ročníku byly oceněny čtyři literární práce, cenu
získali tito studenti (v Kč):
Jakub Jedlička, Karlínské gymnázium, Praha
10 000,–
práce Město němých a neslyšících – svoboda slova a tolerance v praxi
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.:
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Autor úvahu začíná popisem pohledu z okna stojícího vlaku mezi
Masarykovým nádražím a Libní, kde vidí Město němých a neslyšících,
které umírá, protože lidé zapomněli na svobodu slova a s ní spojenou
toleranci. Němí prý mají spoustu nápadů, ale mají zakázáno mluvit, mohou
jen žít. Neslyšící vládnou a trestají ty, kdo je neuposlechnou, protože mají
strach, aby někdo z němých nepromluvil nebo neshromáždil dav. Tuto
anti-utopii vytrhává z čistě pražského kontextu a nechává se vznášet nad
zemí jako reálně hrozící možnost. Dostává se k Lockovi a povzbuzuje
spoluobčany k odvaze mluvit s podporou Brumbála z Harryho Pottera.
Klade, ale neodpovídá dobrou otázku, kdo posoudí správné názory a zda
musí být správný jen jeden názor. Adekvátně vykládá Locka v tom smyslu,
že rozlišuje pokus o přesvědčení druhého v diskusi a vnucování svého
názoru druhým mečem. Od dobré otázky, zda je možné druhou stranu
nutit, aby přijala pravou víru poměrně rychle přechází k tomu, že v křížových výpravách bylo náboženství pouze zástěrkou a šlo jen o upevnění
moci. Autor zdůrazňuje důležitost mít vlastní názor, ale domnívá se, že už
tolik neřešíme otázky víry a náboženství – zde by asi měl upřesnit, koho
tím my myslí a končí u tolerantní diskuse, v níž předkládáme své názory,
vyslechneme druhé a učíme se argumentovat.
Natalie Drahomíra Najdenova, Gymnázium Říčany
10 000,–
práce Křehká vláda pevného propojení státu a církve
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.:
Vyzdvihuji autorčin paradoxní název seminární úvahy. Soudí, že naplnění
myšlenek Johna Locka došlo v našich končinách až v minulém století.
Analyzuje výhodnost náboženství pro všechny panovníky a uvažuje nad
tím, proč náboženství potřebuje nejen církev, ale panovníci a vladaři všeho
druhu. Kriticky se ptá, proč je využívání náboženství k politickým záměrům špatné z hlediska morálky. Dívá se na věc z hlediska obyčejných lidí
a zde vidí zdroje oné křehkosti a nestability. Johna Locka interpretuje
z hlediska postupu osvícenství, v jehož rámci připomíná i náš Toleranční
patent. Od Locka pokračuje dál k Listině práv a svobod. Člověka nazírá
jako tvora tvrdohlavého a sobeckého, proto onen pokrok v oblasti lidských
práv nevidí jako trvalý a nevylučuje, že se lidstvo může od demokracie
a tolerance odvrátit a znovu budeme o demokratickou svobodu a toleranci
muset zápasit. V autorčině vcelku jasné osvícenské interpretaci hraje
náboženství jen negativní roli onoho utlačovatele, chybí v ní ten rozměr
lásky ke svobodě a toleranci, který je v Lockově případě, ale i v případě
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těch, kteří museli naši zemi opustit po Obnoveném zřízení zemském
inspirován nejen rozumem, ale i z Evangelia vycházejícím reformačním
křesťanstvím a v době nedávné i náboženskou svobodu ctícím katolicismem, židovstvím a nyní reformním islámem.

Slavnostní předávání Cen Bronislavy Müllerové

Anežka Slámová, SŠTE Olomoucká, Brno
10 000,–
práce Svobodný prostor
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.:
Autorka se zamýšlí nad Lockovým Dopisem o toleranci v kontextu
situace Anglie v 17. století, vidí v Lockovi předchůdce základů lidských
práv. Připomíná, že podle Locka je tolerance v souladu s rozumem, ale
nezmiňuje, že je dle něj také v souladu s evangeliem. Je to opomenutí
vědomí či nevědomé? Uvádí historický příklad politické a náboženské
netolerance u nás po bitvě na Bílé hoře, po níž nastala rekatolizace, přesněji
až po zavedení Obnoveného zřízení zemského v roce 1627 a germanizace,
ta ovšem nastupuje až asi o 150 let později. Chválí Locka pro zavedení
úřadu Magistratus, který hájí zájmy státu, ne zájmy církve, i když má podle
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Locka určité náboženské přesvědčení. Správně postřehuje, že Locke
odděluje víru v Boha a politiku, ale navazuje poněkud zmatenou úvahou,
že lidé nemyslí racionálně, neusilují o blaho státu a to je prý náboženským
kultem, který může vést k extremismu a terorismu. Uvádí dva příklady
náboženského terorismu u Islámského státu a sekty Chrám lidu a příklad
porušování lidských práv u nás v době komunistického režimu, na nějž
poukázala Charta 77. Autorka liberálně zdůrazňuje právo na svobodu, na
vlastní názor, na život podle vlastního rozhodnutí a že by nikdo neměl
nikomu nic zakazovat, ubližovat mu a diktovat své představy, chce se
držet Lockových slov, nerozdělovat společnost absolutistickými pocity
moci a netolerance, vést diskusi a hledat vlastní nedostatky. Její zakončení,
že je to pro dnešní svět spíše utopie působí na jedné straně realisticky, na
druhé ovšem poněkud defétisticky.
Jakub Zikmund, Gymnázium Brno, Křenová
10 000,–
práce O toleranci nejen náboženské
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.:
Úvaha Jakuba Zikmunda je zahájena citací Zlatého pravidla. „Chovejte se
k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.“ Pokračuje tvrzením, že
tolerance souvisí velmi úzce se svobodou, ovšem tím se vystavuje
historické kritice, že ani v evropských ani ve světových dějinách to takto
často nebylo a ve velké části světa dosud není běžně pojímáno a praktikováno. Přiléhavě a vtipně porovnává internetové diskuse s Komenského
pasáží v Labyrintu. Zjišťuje, že aplikace Zlatého pravidla na internetové
diskuse není snadná. S Masarykem se shoduje, že toleranci nejvíce ohrožuje
lhostejnost a ve lhostejnosti a netečnosti vidí i zdroj naší snadné manipulovatelnosti, polarizace, špatné mediální gramotnosti a nízké účasti u voleb.
Diagnostikuje nás jako národ brouků Pytlíků, kteří ví všechno nejlépe,
nepotřebují poradit, ale radí všem ostatním. Zajímavě uvažuje nad tím, zda
jsou Češi ateisté, nad historicky zakotvenou nedůvěrou k církvím a naopak
nad „důvěrou v ezoteriku, pověry a osud“. S literárním historikem Janem
Medem dospívá k názoru, že spíše než ke svobodě jsme dospěli k lhostejnosti a s Masarykem se ptá, zda je liberalismus vnitřně spojen s lhostejností. Končí u morálních otázek a u toho, že cestou ke změně společnosti je
změna sebe sama. Jedna kritická poznámka: polovina zdrojů je internetová,
klasické zdroje jsou spolehlivější a působí akademičtěji.
Celková výše udělených příspěvků:
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V rámci programu byly uděleny všem konzultantům zúčastněných
studentů příspěvky v celkové výši 5 500 Kč.

CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE –
LABYRINT SVĚTA – 8. 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 Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Příspěvek ve výši 30 tisíc Kč
se uděluje soutěžícím bez stanovení pořadí.
Ocenění získali tito učitelé (v Kč):
Mgr. Lenka Jedličková, Střední zdravotnická škola Tábor
projekt Mobilní aplikace Latinská slovíčka

30 000,–

Slavnostní předávání Cen Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa
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PhDr. Miloš Kázik, Spojená škola Nižná
projekt Milan Rastislav Štefánik a jeho stopa v histórii a umení

30 000,–

Mgr. Pavel Nečaský, Mgr. Petr Pýcha a Mgr. Eva Kousalová,
Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
projekt Putování za českými a světovými autory

30 000,–

Celková výše udělených příspěvků (v Kč):

90 000,–

ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY – SEMINÁŘ PRO UČITELE
DĚJEPISU A OBČANSKÉ VÝCHOVY, HISTORIKY
A ARCHIVÁŘE – 15. ročník
Jedná se o společný program Vzdělávací nadace Jana Husa, Katedry
historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřený na podporu účasti učitelů dějepisu a občanské výchovy, historiků a archivářů na
každoročním semináři.

Zahájení libereckého semináře
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Vzdělávací nadace Jana Husa na tomto programu spolupracuje rovněž
se slovenskými historiky sdruženými v občanském sdružení Collegium
Historicum, Spoločnosť priateľov histórie a humanitných vied. Vedle patronátu Česko-slovenské komise historiků byl seminář organizován za
odborné spolupráce s Ústavem politických věd Slovenské akademie věd.
Třídenní seminář se uskutečnil na Technické univerzitě v Liberci ve
dnech 19.–21. srpna 2019.
Letošní ročník nazvaný „Spravedlnost, nikoli pomsta? Potrestání
válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu a Polsku“ byl rozšířen o polský pohled, neboť byl zařazený mezi
akce 1. kongresu českých polonistických studií.
Nadační příspěvky získalo 55 účastníků libereckého semináře z České
republiky a Slovenské republiky.
Celková výše udělených příspěvků (v Kč):

28 458,–

PŘÍRODOVĚDNÁ STIPENDIA HUSOVY NADACE
– 6. 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 matematiky, fyziky, chemie, biologie nebo medicíny na vysoké škole kdekoli
na světě. Stipendium činí 40 tisíc Kč a je udělováno nejvýše třem stipendistům na základě prokázané schopnosti promýšlet otázky vědy z hlubší
perspektivy.
V roce 2019 nebylo uděleno Přírodovědné stipendium Husovy nadace žádnému uchazeči.

SEMINÁŘ HUSOVY NADACE – 3. ročník
Dne 5. října 2019 se uskutečnil v sídle nadace v Brně třetí ročník vlastního programu nadace Seminář Husovy nadace. Na semináři diskutovali
členové správní rady nadace s pozvanými hosty Mgr. Barborou Holubovou
z PedF UK, Praha, PhDr. Stanislavem Zajíčkem z gymnázia Matyáše
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Lercha, Brno a Mgr. Jánem Machajem, PhD. z gymnázia Novohradská,
Bratislava.
Hosté přednesli podnětné a inspirativní referáty k otázkám:
1)
2)
3)

Role vzdělání v současném světě.
Role vzdělání v našem vzdělávacím a politickém systému.
Role vzdělání v programech nadace – analýza, kritika, návrhy.

Celkové náklady (v Kč):

8 425,–

Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Komenského v Bratislavě udělily
Vzdělávací nadaci Jana Husa medaile ke 100. výročí založení těchto univerzit
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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, spolehlivé služby.

DARY
Barbara Day, M.B.E., Ph.D.
JV PROJEKT VH s.r.o.
Knižní dary
AOF Consulting s.r.o.

5 000 Kč
12 000 Kč
2 152 Kč
20 000 Kč

DÁRCI
Barbara Day, M.B.E., Ph.D.
JV PROJEKT VH s.r.o.
AOF Consulting s.r.o.
– podporují programy nadace
nakladatelství Doplněk
Sociologické nakladatelství (SLON)
Centrum pro studium demokracie a kultury
– 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
Občianske združenie Collegium Historicum, Spoločnosť priateľov
histórie a humanitných vied
Pedagogická fakulta 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
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FINANČNÍ ZPRÁVA (v Kč)
I. Zdroje nadace
Úrokové a kapitálové výnosy z majetku
Tržby za poskytnuté služby
Dary knižní v hodnotě
Dary peněžní určené na programy

1 913 062
1 855 910
18 000
2 152
37 000

II. Použití zdrojů
Podpora vzdělanosti, kultury a svobody
Z toho:
Vysokoškolské programy
Středoškolské programy
Vlastní programy
Výdej knih pro oceněné v hodnotě
Správa nadace
Z toho:
Náklady na zhodnocení majetku
Náklady na vlastní správu nadace

832 597
618 000
158 458
56 139
11 048
1 101 324
275 572
825 752

III. Přehled majetku a závazků nadace
Tržní hodnota majetku v rozvaze
Z toho:
Nadační jistina zapsaná v rejstříku nadací
Ostatní majetek

97 457 174
94 235 400
3 221 774

Nadační kapitál zapsaný v rejstříku nadací u Krajského soudu v Brně činí
74 000 000 Kč.
Aktiva se oproti loňskému roku zvýšila o 2 988 035 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 (ke dni 31. 12.)
Majetek v tis. Kč

2013

Tržní ocenění

2014

2015

2016

2017

2018

2019

88 628

89 674

94 400

98 079

95 906

99 014

Účetní ocenění

88 166

88 951

89 577

94 502

97 064

94 469

97 457

Roční inflace

1,40 %

0,40 %

0,30 %

0,70 %

2,50 %

2,10 %

2,80 %

V. Meziroční změna složení portfolia dle tříd aktiv
Složení aktiv

31. 12. 2018

%

31. 12. 2019

%

Peněžní trh

10 129 697

11 %

13 976 954

14 %

Dluhopisy

24 795 933

26 %

27 607 572

28 %

Akcie

12 287 652

13 %

9 700 368

10 %

Alternativní investice

48 692 580

51 %

47 729 134

48 %
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VI. Přehled investic nadace k 31. 12. 2019

24

FINANČNÍ ZPRÁVA

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 nadačních příspěvků podle § 353 až § 356 NOZ. Omezení rizik při zacházení
s majetkem stanoví pravidelně novelizovaná Pravidla pro zacházení s majetkem 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.
Nadace trvale usiluje o snižování poměru režie (náklady na správu + náklady na zhodnocování majetku) a nadačních programů. Náklady
na správu majetku představují poplatky za obchodování s cennými papíry
a odměny externím správcům majetku v roce 2019 byly celkem 275.572 Kč.
V uplynulém roce poskytla nadace 832.597 Kč na nadační programy, na
režii vydala 1.101.324 Kč (včetně nákladů na zhodnocení majetku).
Hodnota nadační jistiny v rozvaze zohledňující tržní cenu cenných
papírů 94.235.400 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. Aktiva se oproti loňskému roku zvýšila o 2 988 035
Kč. Není zde zohledněna oprava počátečních stavů.
Hodnota majetku nadace v účetním ocenění se v roce 2019 zvýšila
o 3,16 % na 97.457.174 Kč, hodnota majetku v tržním ocenění vzrostla
o 3,24 % na 99.014.027 Kč a inflace za stejné období činila 2,80 %.
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VYBRANÉ ÚDAJE Z ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
(v tisících Kč)

ROZVAHA

Stav k 1. 1.
94 531

AKTIVA

Stav k 31. 12.
97 457

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobý majetek celkem
Zboží
Pohledávky celkem
Pokladna korunová a ceniny
Bankovní účty
Náklady příštích období

89 403
96
4 522
–1 132
85 917
5 128
13
4 893
5
211
6

88 456
96
4 514
–1 233
85 079
9 001
10
8 579
4
401
7

PASIVA

94 531

97 457

Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění cen. papírů
Výsledek hospodaření celkem
Jiný výsledek hospodaření minulých let

94 324
91 126
951
3 299
662
–1 714

97 122
92 011
5
6 261
559
–1 714

189
9
20
11
149

299
159
30
12
98

18

36

Cizí zdroje celkem (krátkodobé)
Závazky z obchodního styku
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím
Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
A. NÁKLADY

Hlavní činnost
570
21
34
11
19
49
436

I. Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné do limitu
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
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III. Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců
Pojištění zaměstnanců
Zákonné sociální náklady

453
339
105
9

IV. Daně a poplatky
Daň z nemovitostí

2
2

V. Ostatní náklady
Kurzové ztráty
Dary
Jiné ostatní náklady:
poplatky, poměr provize CP, přecenění swapů…

634
87
11
536

VI. Ostatní prodaný majetek
Prodané cenné papíry
Odpis DHNM

16 367
16 210
157

NÁKLADY CELKEM

18 025

B. VÝNOSY
Tržby za vlastní výkon služeb
Výnosové úroky
Jiné ostatní výnosy
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Tržby z prodeje cenných papírů
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

18
3
642
16
56
15 723
2 127

VÝNOSY CELKEM

18 585

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 2020 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:
Místopředseda:
Místopředseda:
Členové:

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. (do 21. 8. 2019)
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
Ing. Lenka Pazdziorová
prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
PhDr. Jana Jelínková
PhDr. Kristína Korená, CSc.
PhDr. Vladimír Krivý, CSc. (do 31. 12. 2019)
PhDr. Alena Miltová, CSc.
doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.
Ing. Jiří Müller
prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.
PhDr. Václav Umlauf, MTh, Ph.D. (do 4. 10. 2019)
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
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DOZORČÍ RADA
Předseda:
Členové:

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

SEKRETARIÁT
Výkonná ředitelka:
Administrativa:

Mgr. Jana Švábová
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 2019 pracovala DR ve složení Ing. Jaromír Adamec, Ing. Tomáš
Klíma, doc. JUDr. Kateřina Ronovská, PhD. a Ing. František Šimon.
DR v roce 2019 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 inventarizace majetku a závazků za účetní období roku 2019, včetně kontroly
plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků.
3. DR přezkoumala řádnou účetní závěrku nadace k 31. prosinci 2019
a výroční zprávu nadace za účetní období roku 2019.
4. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Kožnárkové o ověření
řádné účetní závěrky a výroční zprávy Vzdělávací nadace Jana Husa
za rok 2019 a vzala na vědomí Výrok auditora ze dne 30. dubna 2020
bez výhrad.
5. DR se zabývala souladem provedených investic nadace s Pravidly
pro zacházení s majetkem nadace. DR kontrolou zjistila, že provedené investice jsou v souladu s povolenými limity.
Na základě výše uvedeného DR konstatuje, že dle jejího názoru v účetním období roku 2019:
1. Správní rada vykonávala působnost dle zákona a ve shodě se zakladatelským právním jednáním
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2. Nadace plnila podmínky stanovené pro poskytování nadačních příspěvků
3. Nadace vedla účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a souvisejícími 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
2019 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 2019 a výroční zprávu za rok 2019 schválila.
V Liberci, Bratislavě a Brně dne 29. května 2020 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
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