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ÚVODNÍ SLOVO 
 
V roce 2020 Vzdělávací nadace Jana Husa plnila své poslání tak, 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, navzdory tomu, že jsme se letos kvůli pandemické 
situaci způsobené koronavirem  covid-19 vůbec fyzicky nesešli a byli jsme 
odkázáni pouze na elektronickou a virtuální komunikaci. Přesto se nám 
podařilo schválit vše, co bylo nutné jak vzhledem k provozu nadace, tak 
vzhledem k udělení grantů a stipendií. Správní rada rozhodla o udělení 
Grantu Husovy nadace Peteru Kyslanovi za projekt Sto rokov (bez) filozofie 
dejín na téma „Česko-slovenské dějiny v posledních sto letech 1918–2018“ 
a pokračovala ve finanční podpoře vydání knihy Jiřího Bendy Akademická 
svoboda jako filosofický problém. Z důvodu pandemické situace se letos 
bohužel nekonala ani Francouzská letní univerzita, ani Seminář pro české 
a slovenské učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře, 
které nadace v minulosti podporovala a plánuje v budoucnosti dále 
podporovat. Tímto způsobem nadace přispívá k rozvoji vzdělanosti 
a svobodného myšlení a bádání i v podmínkách svobodné demokratické 
společnosti, aby dostála morálním závazkům vytvořeným domácími 
i zahraničními předlistopadovými zakladateli. Už 31 let nadace působí ve 
svobodné Československé, nyní České republice a Slovenské republice. 
Decentralizovaná nadace je vedena dvěma místopředsedy a členové 
nadace se věnují jednotlivým programům nadace s vyšší mírou péče 
adekvátní současné pandemické situaci. V roce 2020 se vedla elektronická 
diskuse mezi členy správní rady a částečně i dozorčí rady o smyslu 
a poslání nadace. Diskuse bude pokračovat i v tomto roce a odpovědi na 
otázky budou promítnuty do další práce nadace. 
 
Nadace pokračuje v hledání způsobů, 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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V roce 2020 Vzdělávací nadace Jana Husa pokračovala v uvážlivé péči 
o svůj majetek. V roce 2013 bylo nadaci uloženo spravovat majetek tak, aby 
byl ochráněn před inflací. Tento úkol se nadaci daří, hodnota aktiv roste 
rychleji než inflace.  
 
V loňském roce nás opustil jeden z nejvýznamnějších patronů nadace, 
filosof a několikanásobný mluvčí Charty 77 Ladislav Hejdánek. V článku 
Pojetí pravdy a budoucnost Evropy (28. října 1989) napsal: 
 
„Budoucnost Evropy, celého světa a všeho lidstva do jisté míry závisí také na nás, 
na naší odpovědnosti, na tom, jak budeme schopni odpovědět na výzvu, která je 
opravdu adresována nám, a to jak na výzvu adresovanou nám jako Středo- 
a Východoevropanům, tak jako Evropanům vůbec, a také jako příslušníkům 
lidského rodu.“ 
 
Vzhledem k tomu, že se v roce 2020 z důvodu koronavirové pandemické 
situace nekonalo žádné zasedání správní rady ani se nepořádaly jiné akce 
a slavnosti, které nadace pravidelně podporuje, rozhodli jsme se do výroční 
zprávy zařadit fotografie vynikajících osobností, jejichž životy a dílo se 
protnuly s životem a dílem Vzdělávací nadace Jana Husa. 
 
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. 
 

 
Čestní doktoři Masarykovy univerzity (2. 9. 1996) 
Profesor Roger Scruton a profesor Jean-Pierre Vernant. Představitelé britské Jan 
Hus Educational Foundation a francouzské Association Jan Hus. Obě zahraniční 
nadace vysílaly v letech 1980–1989 přednášející do bytových seminářů 
v Československu. V návaznosti na tuto podporu svobodné vzdělanosti vznikla 
v roce 1990 v Brně Československá vzdělávací nadace Jana Husa. 
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VYSOKOŠKOLSKÉ PROGRAMY 

STIPENDIUM HUSOVY NADACE – 17. 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 2020 byly v rámci programu uděleny tyto nadační příspěvky (v Kč): 
Mgr. Jana Bernoldová, Ph.D.              80 000,– 
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
Mgr. Václav Dostál      80 000,– 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
Mgr. Alžběta Zavřelová      80 000,– 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
Mgr. Zuzana Zelinová, PhD.     80 000,– 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Celková výše udělených příspěvků (v Kč):                                       320 000,– 
 
GRANT HUSOVY NADACE – 19. 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 je vyplaceno po jeho  
udělení, 50 tisíc Kč na základě rozhodnutí správní rady po kladném 
recenzním řízení. 
V roce 2020 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 byl udělen žadateli (v Kč): 
Mgr. Peter Kyslan, PhD.                    50 000,– 
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Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 
Projekt zpracování studie na téma: Česko-slovenské dějiny v posledních sto 
letech 1918–2018 
Název projektu: Sto rokov (bez) filozofie dejín 

V březnu 2020 byla vydána v Sociologickém nakladatelství (SLON) studie 
Petra Galluse, který obdržel Grant Husovy nadace v roce 2017 za projekt na 
téma „Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?“. 

Nadace podpořila vydání studie Mgr. Libora Bendy, Ph.D., pod názvem 
Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální 
odpovědnost, za kterou autor získal Grant Husovy nadace v roce 2019. 
Publikace byla vydána v Sociologickém nakladatelství (SLON) v říjnu 2020. 
Částka na vydání studie Mgr. Libora Bendy, Ph.D.                              47 000,– 
 

 
Služba filosofa 
Profesor Ladislav Hejdánek. Na seminářích českého filosofa a několikanásobného 
mluvčího Charty 77 v jeho pražském bytě přednášeli v letech 1980–1989 návštěvníci 
vysílaní do Československa britskou Jan Hus Educational Foundation 
a francouzskou Association Jan Hus.  
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Celková výše udělených příspěvků:                                                      97 000,– 
 
FRANCOUZSKÁ LETNÍ UNIVERZITA – 29. 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. 

29. ročník Francouzské letní univerzity se z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace způsobené nemocí covid-19 neuskutečnil a byl 
přesunut na rok 2021. 
 

 
První polistopadový rektor Masarykovy univerzity  
Profesor Milan Jelínek. Lingvista, bohemista, slavista. Současný program nadace 
Francouzská letní univerzita je pokračováním bytových seminářů s francouzskými 
filosofy, které organizoval v letech 1985–1989 ve svém brněnském bytě. Nositel 
francouzského řádu „Commandeur dans l´Ordre National des Palmes 
Académiques“ (1992). 
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CENA IUS ET SOCIETAS – 13. 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. 
V letošním ročníku byly uděleny tři ceny v magisterském studijním 
programu a tři ceny v doktorském studijním programu, a to následujícím 
studentům, kterým Vzdělávací nadace Jana Husa a Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity poskytly finanční odměny (v Kč): 
 
Vítězové a jejich práce v magisterském studijním programu: 
Karolína Michková     25 000,– 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno                     
práce Occupational Requirements of Religious Employers at the European Courts: 
is the separation of Church and State still effective? 
Bc. Martin Hanisch                                   15 000,–  
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
práce Převezme soudní praxi umělá inteligence?     
Michal Kovalčík                                                                                         10 000,– 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
práce Ústavněprávní legitimní očekávání aneb co můžeme legitimně očekávat od 
zákonodárce? 
 
Vítězové a jejich práce v doktorském studijním programu: 
JUDr. Jakub Drápal, M.Phil.     25 000,– 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha  
práce Punitive by negligence: The myths and reality of penal nationalism in the 
Czech Republic  
Max Steuer, M.A., PhD.                                         15 000,– 
Faculty of Law, University of Cambridge  



PROGRAMY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 11 11 

práce Odolná demokracia ako riešenie dilemy militantnosti? Extrémne politické 
strany pred českými a slovenskými súdmi 
JUDr. Jan Exner                                                                                         10 000,– 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
práce Sanctioning Framework of the World Anti-Doping Code 2021: 
A Proportionate Response to Doping? 

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

 
STŘEDOŠKOLSKÉ PROGRAMY 
 
SLAVNOST HUSOVY NADACE 

Každoroční slavnostní předávání Cen Bronislavy Müllerové a Cen 
Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa v Moravském zemském 
muzeu v Brně pod záštitou předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla 
Rychetského se letos z důvodu nepříznivé epidemiologické situace 
zapříčiněné nemocí covid-19 neuskutečnilo. 

 
CENA BRONISLAVY MÜLLEROVÉ – 15. 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 textu Benedikta Spinozy „Etika“: 
Protože lidé žijí jen zřídka podle příkazů rozumu, přinášejí tyto dva afekty, 
tj. pokora a lítost, a kromě nich také naděje a strach, více užitku než škody. Má-li 
již dojít k provinění, pak je lépe, dojde-li k němu tímto způsobem. Kdyby se totiž 
všichni lidé bezmocného ducha chovali stejně pyšně, nestyděli se za nic a ničeho se 
nebáli, jaké svazky a jaká pouta by mohla mezi nimi existovat? Z davu jde děs,  
 
* Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně poskytla na vyplacení odměny pro vítěze soutěže 
o Cenu IUS et SOCIETAS finanční částku ve výši 50 000 Kč. 
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nemá-li z ničeho strach. Proto se nedivme prorokům, kteří dbali ne užitku několika 
málo jedinců, ale užitku celé společnosti, že s takovým důrazem doporučovali 
pokoru, lítost a vzájemnou úctu. Skutečně lze lidi podléhající těmto afektům dovést 
snadněji než jiné k tomu, aby se řídili ve svém životě rozumem, tzn. aby byli 
svobodní a žili šťastný život. 
(Benedikt Spinoza: Etika. Praha, Svoboda 1977, s. 313) 

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, patnáctém ročníku byly oceněny tři literární práce, cenu získali 
tito studenti (v Kč): 

Samuel Friedlaender, Gymnázium Jana Keplera, Praha        10 000,– 
práce Lítost a pokora jako cesta (i) ke svobodě slova  
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.: 
Autor v poměrně široce založené a rozkročené úvaze vychází z analýzy 
Spinozova textu, ale vcelku brzy přechází k problémům současného 
populismu a nacionalismu, polarizaci společnosti a těm, kdo s ní pracují 
a z ní těží. Autor se drží Spinozova schématu svobodného rozumu a emocí, 
které vedou k rozumu a svobodě či naopak od nich, ale podstatně rozšiřuje 
škálu zejména negativních emocí, tedy hněvu, nenávisti, závisti 
a žárlivosti. Domníváme se, že ono rozšíření se děje ve Spinozových 
intencích. Když se ovšem pustí do analýzy problémů současných 
demokratických společností a toho, jak jsou postiženy současným 
populismem a nacionalismem, tak už uvažuje na vlastní pěst. Autor vcelku 
přiměřeně detekuje neukázněnost a nekorektnost některých politiků, ale 
při nálepkování skupin jejich voličů prozrazuje v zásadě prvoplánové 
a zjednodušené vidění věcí a nezamýšlí se hlouběji nad příčinami 
současného stavu a zda na vině současné krize není jen nálepkování, ale 
i nálepkování nálepkování. Autor prozrazuje jisté rezervy v kritické 
sebereflexi vlastního stanoviska. 

Adam Hemelík, Gymnázium Říčany, přísp. org.                                  10 000,-  
práce Rozbor poznámky k 54. tvrzení části IV. s názvem O lidské nesvobodě neboli 
o síle afektů v díle Etika nizozemského racionalistického myslitele Barucha Spinozy 
a úvahy o této poznámce 
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.: 
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Adam Hemelík se jemně analyticky a promyšleně zamýšlí nad tím, co pro 
Spinozu znamená rozum a jednání z rozumu a co pro něj znamenají afekty. 
Spolu se Spinozou ukazuje, proč jednání z rozumu činí člověka svobodným 
a šťastným a naopak, proč afekty člověka zotročují, i když některé afekty, 
konkrétně lítost a pokora a naděje a strach ho také mohou přivést 
k rozumu a tím pádem ke svobodě a šťastnému životu, kdežto naopak proč 
nás pýcha vede jen k pádu, i když ten pád může znamenat obnovenou 
cestu lítosti a pokory k rozumu. Hemelík Spinozovy úvahy vede až 
k současnosti a propojuje je s problematikou svobody slova a současných 
nedemokratických režimů opírajících se o nesvobodné občany, kteří se 
neřídí vlastním rozumem, ale jen poslouchají totalitní vlády. Jediným 
kazem na kráse předložené úvahy jsou příliš dlouhé věty i některé 
odstavce. 

Katarína Plaštiaková, Gymnázium Jána Hollého, Trnava            10 000,– 
práce Lepšia budúcnosť 
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.: 
Autorka v poměrně stručné, ale výstižné úvaze klade otázku po 
vzájemném vztahu rozumu a citů a za jakých okolností se mohou dostat do 
konfliktu. Pěkně vykládá, v jakých situacích může být strach pozitivní 
emocí. Autorka také stručně argumentuje, co je špatného na diktatuře: 
svobodný a šťastný je v ní jen diktátor. Mohli bychom jí namítnout, že 
ovšem v dějinách a dokonce v nedávných dějinách vznikly situace, a to jak 
u nás, tak i na Slovensku, kdy si občané sami diktaturu zvolili a byli 
ochotni ji poměrně dlouho pasivně snášet a mnozí se v ní cítili šťastní, tedy 
nejen onen diktátor. Autorčina lepší budoucnost je umožněna jakousi 
harmonií rozumu i citů a nepovažuje za dobrý nápad, když se staví proti 
sobě. Poněkud utopicky vyznívá závěrečné volání po jednotné společnosti 
bez odsuzování a správné pochopení svobody bez zneužívání. Sice se od 
Spinozy poněkud odchýlila, ale představila svůj částečně 
vyargumentovaný názor. 

Celková výše udělených příspěvků (v Kč):         30 000,– 
 
V rámci programu byly uděleny všem konzultantům zúčastněných 
studentů příspěvky v celkové výši 4 100 Kč. 
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S nadací a sklenkou bílého vína na Slovensku  
Doc. Vladimír Jochmann. Překladatel děl z politologie, sociologie, psychiatrie, 
molekulární biologie z němčiny a francouzštiny (10 000 stran v maringotce čerpače 
vody). Po roce 1990 vedoucí katedry sociologie a andragogiky na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. 11 let předseda správní rady nadace. Po Vladimíru 
Jochmannovi je pojmenován současný program nadace oceňující středoškolské 
učitele, kteří jsou inspirací pro ostatní. 
 
CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE – 
LABYRINT SVĚTA – 9. 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. 
 



PROGRAMY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 15 15 

Ocenění v roce 2020 získali tito učitelé (v Kč): 
Mgr. Jiří Řehák, Gymnázium Teplice                                                     30 000,– 
projekt Motivace k altruismu 
Mgr. Petr Tesař, Masarykovo gymnázium Plzeň               30 000,–
projekt Filosofie každý den pro každého 

Celková výše udělených příspěvků (v Kč):                                         60 000,–     

              
ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY – SEMINÁŘ PRO UČITELE 
DĚJEPISU A OBČANSKÉ VÝCHOVY, HISTORIKY 
A ARCHIVÁŘE – 16. 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 
podporu 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. Vedle 
patronátu Česko-slovenské komise historiků bývá seminář organizován za 
odborné spolupráce s Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied. 

16. ročník Semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky 
a archiváře se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace způsobené 
nemocí covid-19 neuskutečnil a byl přesunut na rok 2021. 

                         
PŘÍRODOVĚDNÁ STIPENDIA HUSOVY NADACE 
– 7. 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 
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stipendistům na základě prokázané schopnosti promýšlet otázky vědy 
z hlubší perspektivy. 

Nadační příspěvky v rámci programu Přírodovědné stipendium Husovy 
nadace byly v roce 2020 uděleny těmto studentům: 
Vít Hrdina, 1st International School of Ostrava                       40 000,– 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha, obor Fyzikální 
technika 
František Pchálek, Stojanovo gymnázium, Velehrad         40 000,– 
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, obor Obecná fyzika 
                                        
Celková výše udělených příspěvků (v Kč):                                                80 000,– 
 

 
Český sociolog 
Profesor Miloslav Petrusek. V letech 1987–1989 vydavatel podzemního časopisu 
Sociologický obzor. Po roce 1990 děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
a prorektor Univerzity Karlovy. Jako člen správní rady nadace zformuloval 
program Přírodovědná stipendia Husovy nadace s tématem jednoty vědy, která 
vyžaduje porozumění mezi humanitními a přírodovědnými obory. 
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SEMINÁŘ HUSOVY NADACE – 4. ročník 
 
4. ročník Semináře Husovy nadace se z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace způsobené nemocí covid-19 neuskutečnil a byl 
přesunut na rok 2021. 
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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 

JV PROJEKT VH s.r.o.     12 000 Kč  
Knižní dary     5 053 Kč 
 
DÁRCI 
 
JV PROJEKT VH s.r.o. 
– podporuje programy nadace 
 
nakladatelství Doplněk 
Sociologické nakladatelství (SLON) 
Centrum pro studium demokracie a kultury 
– podporují programy Cena Bronislavy Müllerové a 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 
Fórum dárců, Praha 
Moravské zemské muzeum, Brno 
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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 

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                                                             310 513 
Úrokové a kapitálové výnosy z majetku                                55 460 
Tržby za poskytnuté služby                                          238 000 
Dary knižní v hodnotě                                                             5 053          
Dary peněžní určené na programy             12 000 
 
II. Použití zdrojů 
Podpora vzdělanosti, kultury a svobody                       650 524 
Z toho: 
Vysokoškolské programy                                                467 000 
Středoškolské programy                                              170 000 
Vlastní programy                                                 10 000 
Výdej knih pro oceněné                3 524
  
Správa nadace                                                                           1 076 898 
Z toho: 
Náklady na zhodnocení majetku                                                                         112 790 
Náklady na vlastní správu nadace                                964 108 
 
III. Přehled majetku a závazků nadace 
Tržní hodnota majetku v rozvaze                                              101 569 362 
Z toho: 
Nadační jistina zapsaná v rejstříku nadací                                                      98 207 810 
Ostatní majetek                           3 361 552 
  
Nadační kapitál zapsaný v rejstříku nadací u Krajského soudu v Brně činí 
74 000 000 Kč. Hodnota aktiv v rozvaze se oproti loňskému roku zvýšila o 4 112 188 
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 od roku 2013 v porovnání s inflací 
 

 
 
 
V. Meziroční změna složení portfolia dle tříd aktiv 
 

Složení aktiv 31.12.2019 % 31.12.2020 % 

Peněžní trh 13 976 954 14% 7 084 285 7% 

Dluhopisy 27 607 572 28% 33 438 122 32% 

Akcie 9 700 368 10% 8 777 554 8% 

Alternativní investice 47 729 134 48% 53 987 752 52% 
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VI. Přehled investic nadace k 31. 12. 2020 
 

Aktivum ISIN Měna ks
Aktuální cena 
CZK %

Peněžní trh 7 084 285 7%
J&T High Yield II Fund CZK CZ0008473428 CZK 49485 5 048 001
Obchodní účet J&T CZK 936 342
Sběrný účet J&T CZK 468
Obchodní účet FIO CZK 373 150
Běžný účet FIO CZK 8 386
Běžný účet FIO NJ CZK 716 458
Bežný účet Privat banka CZK 1 097

KB CZK 382
Dluhopisy 33 438 122 32%
FIDUR NMW 5,60/24 CZ0003520850 CZK 300 3 160 000
ENERGO PRO GREN FINANCE 6,5 30/10/23 CZ0003527749 CZK 100 1 060 833
AQUILA RAF 5,00/23 CZ0003519753 CZK 320 3 247 111
LIBONE 5,3% 23/10 CZ0000001086 CZK 431 4 288 498
JTFG VIII 4,00/22 CZ0003516882 CZK 1 2 986 800
EPH 4,5% 17/3/2025 CZ003524464 CYK 550 5 640 663
NWR 4 10/07/20 Convertible XS1107304625 EUR 7327 0
RBI AV 6 10/16/23 XS0981632804 EUR 1 3 097 417
T-CENTRUM CAR/2024 CZ0003520181 CZK 2000000 1 730 600
Sazka GR 5,2/24 CZ0003522930 CZK 300 3 102 033
Heureka  5,25/25 CZ0003523920 CZK 500 5 124 167
Akcie 8 777 554 8%
ČEZ a.s. CZ0005112300 CZK 410 211 150
Pilulka CZ0009009874 CZK 160 93 600
Kofola CZ0009000121 CZK 664 156 704
NWR 10/07/20 rights XS1107307487 EUR 2692 0
NWR 10/07/20 rights II XS1107305192 EUR 3589 0
AT&T INC US00206R1023 USD 2580 1 586 933
E. ON AG DE000ENAG999 EUR 5200 1 237 000
Hugo Boss AG – ORD DE000A1PHFF7 EUR 746 534 304
UNIPER DE000UNSE018 EUR 520 385 402
Barrick Gold Corporation CA0679011084 USD 6250 3 044 974
Nutrien Ltd CA67077M1086 USD 1483 1 527 487
Alternativní investice 53 987 752 52%
Byt CZK 4 618 750
Garáž CZK 420 000
Český fond půdy MT7000011094 CZK 4931 7 425 122
Fond Elevation CZK 490 6 387 150
Fond Elba CZK 344 4 805 680
Fond Accolade MT7000014932 CZK 39671 8 141 175
Skylimit Industry CZ0008042207 CZK 5000 6 232 187
Sirius Investment Reserva CZ0008041688 CZK 2739336 3 415 130
ENERN TECH III, Fond fondů CZ0008475456 CZK 1002004 1 134 669
JET 2 Fond fondů, OPF CZ0008475597 CZK 4975124 6 139 303
Orbit Capital, Conseq Venture Debt CZ0008044328 CZK 1200000 1 209 480
KB Private Equity 2 CZ0008475076 CZK 2000000 2 046 800
J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures I CZ0008044278 CZK 1050000 1 012 305
Peníze na cestě - investice do  JT THEIN CZ0008045507 CZK¨ 1000000 1 000 000  
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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 
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 statutem nadace 
vyloučeny.   

Nadace trvale usiluje o snižování poměru režie (náklady na 
správu + náklady na zhodnocování majetku) a nadačních programů. 
V uplynulém roce poskytla nadace 650 524 Kč na nadační programy, na 
režii vydala 1 076 898 Kč (včetně nákladů na zhodnocení majetku).  

Hodnota nadační jistiny v rozvaze 98 207 810 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 usiluje o takový způsob podpory vzdělanosti, kultury a svobody, 
který umožňuje podporu dlouhodobou. Chrání majetek před inflačním 
znehodnocením a usiluje o rozmnožení jeho hodnoty. K plnění svého 
poslání užívá pouze výnosy z majetku a dary. 

Od roku 2013, kdy bylo nadaci jejími zakladateli uloženo zhodnocovat 
majetek tak, aby byl chráněn před inflací, vzrostla tržní hodnota investic 
z 88,166 mil. Kč na 103,288 mil. Kč. Hodnota aktiv nadace se v roce 2020 
zvýšila o 4,05 % na 101 569 362 Kč, tržní hodnota investic nadace vzrostla 
o 4,14 % na 103 287 712 Kč a inflace za stejné období činila 3,20 %. 
V tabulce IV je uvedeno zhodnocení majetku od roku 2013 pouze o inflaci 
(99,263 mil. Kč). Nadace, vedle pravidelného poskytování grantů 
a hrazení režie, překonala při správě investic od roku 2013 inflaci o více 
než 4 mil. Kč.  
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VYBRANÉ ÚDAJE Z ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
(v tisících Kč) 
 
ROZVAHA                                          Stav k 1. 1.               Stav k 31. 12. 
AKTIVA                                                              97 457           101 569 
 
Dlouhodobý majetek celkem                          89 403                               88 456 
Dlouhodobý nehmotný majetek    96    96 
Dlouhodobý hmotný majetek  4 514            4 514                   
Oprávky k dlouhodobému majetku −1 233          −1 359 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek             85 079                                95 275 
 
Krátkodobý majetek celkem 9 001             3 078 
Zboží                                                                            10    11        
Pohledávky celkem 8 579             1 952 
Pokladna korunová a ceniny                                     4           5   
Bankovní účty                                          401             1 100      
Náklady příštích období 7            10 
 
PASIVA 97 457         101 569 
                                                              
Vlastní zdroje celkem    97 122              101 317    
Vlastní jmění 92 011           90 223                    
Fondy 5       8 
Oceňovací rozdíly z přecenění cen. papírů 6 261           11 983 
Výsledek hospodaření celkem  559             −897 
Jiný výsledek hospodaření minulých let         −1 714                         0 
 
Cizí zdroje celkem (krátkodobé) 299   234 
Závazky z obchodního styku 159         6 
Závazky vůči zaměstnancům 30                  33 
Závazky k institucím 12     18 
Dohadné účty pasivní 98   177 
 
Výnosy příštích období                                           36    18  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
 
A. NÁKLADY      Hlavní  

           činnost  
I. Spotřebované nákupy           291    
Spotřeba materiálu  54  
Spotřeba energie  34 
Opravy a udržování  12          
Cestovné do limitu  4     
Náklady na reprezentaci  1     
Ostatní služby  187  
 
III. Osobní náklady   660  
Mzdy zaměstnanců  486  
Pojištění zaměstnanců  157  
Zákonné sociální náklady  17  
 
IV. Daně a poplatky           2                                                                                 
Daň z nemovitostí                                                                      2    
         
 
V. Ostatní náklady  717  

   Kurzové ztráty  51  
   Dary  7  
    Jiné ostatní náklady:   
   poplatky, poměr provize CP, přecenění swapů...             659  

 
VI. Ostatní prodaný majetek                                       6 521  
Prodané cenné papíry                                                  6 360      
Odpisy DHNM  161  

 
NÁKLADY CELKEM  8 191 
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B. VÝNOSY    
Tržby za vlastní výkon služeb  238 
Jiné ostatní výnosy    507 
Kurzové zisky  93 
Zúčtování fondů  28 
Tržby z prodeje cenných papírů      4 361 
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku  2 067  
 

VÝNOSY CELKEM                                                        7 294  
           

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 2021 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. (zemřel 
28.4.2020)  
prof. Mgr. Petr Oslzlý  
doc. JUDr. Petr Pithart  
The Hon Victoria Rothschild 
prof. Roger Scruton (zemřel 12. 1. 2020) 
prof. Charles Taylor  
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. 

SPRÁVNÍ RADA 
Místopředseda: PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.  
Místopředseda: Ing. Lenka Pazdziorová  
Členové: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.  
 PhDr. Jana Jelínková 
 PhDr. Kristína Korená, CSc. 
 PhDr. Alena Miltová, CSc. 
 doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.  
 Ing. Jiří Müller 
 prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.  
 Mgr. Richard Zika, Ph.D. 
 Mgr. Barbora Holubová (od 13. 10. 2020) 
 
DOZORČÍ RADA 
Předseda: Ing. Jaromír Adamec  
Členové:  Ing. Tomáš Klíma  
 doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.  
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 Ing. František Šimon 

SEKRETARIÁT 
Výkonná ředitelka: Mgr. Jana Švábová  
Administrativa: Miroslava Řehulková  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANČNÍ ZPRÁVA 

 29 

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 2020 pracovala DR ve složení Ing. Jaromír Adamec, 
Ing. Tomáš Klíma, doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., 
a Ing. František Šimon. 

DR v roce 2020 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 ze SR.  

2. Členové DR provedli kontrolu dokladů, jejich zaúčtování 
a inventarizace majetku a závazků za účetní období roku 
2020, včetně kontroly plnění podmínek stanovených pro 
poskytování nadačních příspěvků.  

3. DR přezkoumala řádnou účetní závěrku nadace k 31. prosinci 
2020 a výroční zprávu nadace za účetní období roku 2020. 

4. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Kožnárkové 
o ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy Vzdělávací 
nadace Jana Husa za rok 2020 a vzala na vědomí Výrok 
auditora ze dne 30. dubna 2021 bez výhrad.  
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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 2020: 

1. Správní rada vykonávala působnost dle zákona a ve shodě se 
zakladatelským právním jednáním, 

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 2020 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 2020 a výroční zprávu za rok 
2020 schválila. 

V Liberci, Bratislavě a Brně dne 17. května 2021 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 


