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ÚVODNÍ SLOVO 
 
V roce 2021 Vzdělávací nadace Jana Husa plnila své poslání udělováním 
stipendií a grantů 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 Millerové a středoškolským 
učitelům v programu Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint 
světa. Kvůli pandemické situaci s koronavirem Covid 19 jsme se fyzicky 
nesešli na jarním zasedání, naše jednání se konalo on-line a nutná 
hlasování a volby se odehrály per rollam. 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 
Zdeňku Ježkovi s projektem „Vzdělávání a vzdělání z hlediska blízké 
budoucnosti. Škola a ideologie ve věku tl;dr“, mimořádného grantu 
Vojtěchu Keprlíkovi na překlad textu V. Kaufmanna „Budoucnost 
humanitních věd“ a devíti stipendií mladým badatelům v Česku i na 
Slovensku.  Na podzim se konal jak Seminář Husovy nadace, tak podzimní 
zasedání správní rady. Na semináři jsme se zabývali smyslem a posláním 
nadace a provedli kritickou revizi našich současných programů. Jedním z 
výsledků revize bylo rozhodnutí odhlasované na podzimním zasedání 
správní rady, že v roce 2022 bude naposledy podpořeno konání 
Francouzské letní univerzity s nadějí, že české a slovenské univerzity 
budou ve spolupráci s francouzskou stranou pokračovat samostatně. VNJH 
ji oficiálně podporovala 32 let v návaznosti na svoji neoficiální činnost 
předlistopadovou. Takto nadace přispívá k rozvoji vzdělanosti a 
svobodného myšlení a bádání v podmínkách svobodné demokratické 
společnosti, aby dostála morálním závazkům vytvořeným 
předlistopadovými domácími i zahraničními zakladateli.  
Decentralizovaná nadace je vedena dvěma místopředsedy a členové 
správní rady nadace se věnují jednotlivým programům nadace s vyšší 
mírou péče. Alena Miltová úspěšně vedla podzimní seminář Husovy 
nadace.  
Nadace pokračuje v hledání a naplňování 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 
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originální a inspirativní, na druhé straně marginalizováni současným 
akademickým i společenským systémem.  
V roce 2021 Vzdělávací nadace Jana Husa pokračovala v uvážlivé péči o 
svůj majetek, navzdory turbulencím na kapitálových trzích jsme investice 
zhodnotili o více jak 8% p.a.. Dlouhodobě investováním překonáváme 
inflaci, což nám umožňuje realizovat vyhlášené programy při zachování 
hodnoty majetku. 
V závěru loňského roku město Brno na návrh VNJH udělilo čestné 
občanství in memoriam zahraničnímu patronu naší nadace, britskému 
filosofu, estetikovi, politologu a spisovateli, siru Rogeru Vernonu 
Scrutonovi. 
„Jak mám vysvětlit (svým mladým americkým studentům), že byly doby, 
kdy knihy byly stejně důležité jako život. Bylo zločinem je vlastnit a ještě 
větším je rozšiřovat, ale my na ně pohlíželi jako na posvátné. Jak vysvětlit, 
že věta vybraná ze světa smrtelných událostí a definitivně zformovaná na 
stránce je s to proniknout srdcem jako šíp a může být stejně významná jako 
záblesk lásky či manželský slib.“ 
Roger Scruton, časopis Reflex, 16. ledna 2020, s. 14 
 
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. 
místopředseda Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa 
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I. GRANTOVÉ 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 – 18. 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 
60 tisíc Kč. 

V roce 2021 byly v rámci programu uděleny tyto nadační příspěvky (v Kč): 
Mgr. Michaela Falátková, PhD.                                                               60 000,- 
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
PhDr. Vlasta Kordová      60 000,- 
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,  Ústí nad Labem 
Ing. Barbora Kyereko      60 000,- 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 
Etnologický ústav Akademie věd ČR 
Mgr. Denisa Nešťáková, PhD.      60 000,- 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
PhDr. Lukáš Rybár, PhD. 60 000,- 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Mgr. Magdaléna Rychetská, Ph.D. 60 000,- 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
MgA. Jakub Sládek 60 000,- 
Guildhall School of Music and Drama, Londýn 
Mgr. Petr Vaškovic 60 000,- 
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Filozofická fakulta  Univerzity Karlovy, Praha 
Mgr. Václav Walach, Ph.D. 60 000,- 
Filozofická fakulta  Univerzity Karlovy, Praha 

Celková výše udělených příspěvků (v Kč) :                                       540 000,– 
 
GRANT HUSOVY NADACE – 20. 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 2021 uchazeči předkládali projekt na vypracování studie na tato 
témata: 

 Vzdělávání a vzdělání z hlediska blízké budoucnosti (konflikt mezi 
kvalitní pracovní silou, konzumem, konformismem a 
humanismem, duševním zdravím, vědomím civilizační 
kontinuity?) 

 Česko - slovenské dějiny v posledních sto letech (1918-2018)   
 Co s lidem v demokracii? Směřuje nutně každá demokracie k 

populismu? 
 Lidstvo a komunikace (Nejméně  100 000 let spolu lidé 

komunikovali  pouze  slovně,  necelých 3500 let i písmem a 
posledních 200 let přenáší významy jazyky elektřina. Co lidstvo 
těmito změnami  komunikace získalo a co ztratilo? Je hlavním 
konfliktem ve světě ještě  majetková nerovnost nebo  už rostoucí 
propast  znalostí  tvůrců a uživatelů informačních technologií? Co  
plyne z toho, že stát reguluje stále rychlejší rozvoj  informačních  
technologií se stále rostoucím zpožděním?) 

 
V roce 2021 byl Grant Husovy nadace udělen žadateli (v Kč):  
Mgr. Zdeněk Ježek, PhD. 50 000,– 
European School of Helsinki 
Projekt zpracování studie na téma: Vzdělávání a vzdělání z hlediska blízké 
budoucnosti 
Název projektu: Škola a ideologie ve věku tl;dr 
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Celková výše udělených příspěvků:                                                       50 000,- 
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 (přesunutý z důvodu nepříznivé 
epidemiologické situace způsobené nemocí covid-19 z roku 2020) se 
uskutečnil prostřednictvím online konference ve dnech 28. – 29. června 
2021, tématem byla La mort (Smrt). Organizátorem letošního ročníku byla 
Prešovská univerzita v Prešově, online konference se zúčastnilo 22 
účastníků z České republiky, Slovenské republiky, Francie a Maďarska. 

Správní rada nadace rozhodla na základě žádosti organizátorů letošního 
ročníku FLU z Prešovské univerzity poskytnout částku 50.000,- Kč na 
vydání sborníku z letošního ročníku LFU. Sborník bude vydán v roce 2022, 
VNJH pošle částku 50.000,- Kč organizátorům po podpisu smlouvy v roce 
2022. 

Zároveň správní rada nadace na svém podzimním zasedání rozhodla, že 
VNJH podpoří  LFU v roce 2022  naposledy. Nadace o této skutečnosti 
informovala organizátory a  vyjádřila naději, že české a slovenské 
univerzity  tradici LFU udrží nadále vlastními  silami. 
 

CENA IUS ET SOCIETAS – 14. 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 ceny následujícím studentům, kterým 
Vzdělávací nadace Jana Husa poskytla finanční odměny (v Kč): 
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Mgr. Kristina Blažková 15 000,- 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha                                      
práce  Teorie teoretické neshody a rozhodování rozšířeného senátu Nejvyššího        
         správního soudu           
JUDr. Lukáš Lev Červinka 15 000,- 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
práce Lidská práva a narození dítěte: případová studie poskytování institucionální 
porodnické péče v České republice během koronavirové krize    
 Mgr. Nicole Štýbnarová 10 000,- 
Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, University 
of Helsinki 
práce Integration Policy as an Instrument of Self-Preservation of Power:                
           Historical Inquiry        

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

 
STŘEDOŠKOLSKÉ PROGRAMY 
 
CENA BRONISLAVY MÜLLEROVÉ – 16. 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 úryvku textu z knihy Demokracie v Americe I.  od 
Alexis de Tocqueville: 
Není snadné zajistit, aby se lid podílel na vládě; ještě nesnadnější je poskytnout mu 
zkušenost a dát mu schopnosti, které mu chybějí k tomu, aby vládl dobře. 
Přání demokracie jsou proměnlivá, její síly hrubé, její zákony nedokonalé; s tím 
souhlasím. Ale je-li pravda, že brzy by neměl existovat žádný střední článek mezi 
vládou demokracie a jhem jedince, neměli bychom spíše směřovat k tomu prvnímu, 
než se dobrovolně podřizovat tomu druhému? A kdyby bylo nakonec nevyhnutelné 
dospět k úplné rovnosti, nebylo by lépe nechat se znivelizovat svobodou než 
nějakým despotou? 
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Ti, kdo by se po přečtení této knihy domnívali, že když jsem ji psal, měl jsem 
v úmyslu navrhnout, aby všechny národy s demokratickým zřízením napodobily 
angloamerické zákony a mravy, dopouštěli by se velkého omylu; chytali by se formy 
a pomíjeli by samu podstatu mé myšlenky. Mým cílem bylo na příkladu Ameriky 
ukázat, že zákony a především mravy mohou umožnit demokratickému národu, 
aby zůstal svobodný. Jsem ostatně dalek toho, abych byl přesvědčen, že všichni 
musíme následovat příklad, který poskytuje americká demokracie, a napodobovat 
prostředky, jichž použila, aby dosáhla cíle svého úsilí, protože mi není neznámo, 
jaký vliv má povaha země a skutečnosti předcházející politickému zřízení, a 
považoval bych za velké neštěstí pro lidský rod, kdyby se měla svoboda vytvářet na 
všech místech se stejnými rysy. 
Myslím však, že nepodaří-li se dosáhnout toho, aby byly demokratické instituce 
pozvolna zaváděny a nakonec zakotveny i u nás, a upustí-li se od snahy vnuknout 
všem občanům ideje a city, které by je nejdříve na svobodu připravily a nakonec 
jim umožnily jí užívat, nebude nezávislosti pro nikoho, ani pro buržoazii, ani pro 
šlechtu, ani pro chudé, ani pro bohaté, nýbrž tu bude stejná tyranie pro všechny; a 
bojím se, že jestli se časem nepodaří nastolit u nás pokojnou vládu většiny, 
dospějeme dříve nebo později k neomezené moci jedince. 
(Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe I. Přeložil V. Jochmann. Praha 
1992. s. 240) 

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, šestnáctém ročníku byla oceněna jedna literární práce, cenu 
získala studentka (v Kč): 
Eliška Foukalová, Gymnázium Jana Keplera, Praha     10 000,- 
práce Svoboda vnitřní a vnější  
hodnocení místopředsedy správní rady PhDr. Martina Šimsy, Ph.D.: 
Komise oceňuje všemi svými hlasy jak věrnou a poctivou interpretaci textu, 
tak reflexi východisek Arendtové, jejich domýšlení i imanentní kritiku 
oddělení vnější a vnitřní svobody poukázáním na obtížnost jejich oddělení 
a  položení případné otázky, co by byla vnější svoboda bez svobody 
vnitřní. Autorka dokázala problematiku zasadit do širšího kontextu (Bible, 
Augustin, Hus, 2000 slov, Solženicyn, Charta 77, Havlovo Slovo o slovu či 
Několik vět). Čtenáře poněkud ruší uvádění anglických citátů v textu, lepší 
by to bylo naopak, tedy v textu uvést překlad textu a v poznámkách 
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anglický originál. Pokud autorka nepřeloží heslo či výkřik vůbec, tak si 
čtenář klade otázku, zda se nechce trochu vychloubat a zda heslu opravdu 
rozumí.  

Celková výše udělených příspěvků (v Kč):         10 000,– 
 
V rámci programu byly uděleny všem konzultantům zúčastněných 
studentů příspěvky v celkové výši 2.500,- Kč. 
 
CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE – 
LABYRINT SVĚTA – 10. 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. 
V letošním desátém ročníku Ceny Vladimíra Jochmanna pro učitele – 
Labyrint světa nebyl oceněn žádný projekt středoškolských učitelů.       
         

          
Účastníci libereckého semináře na jedné z přednášek v posluchárně Fakulty přírodovědně-
humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci 
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ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY – SEMINÁŘ PRO UČITELE 
DĚJEPISU A OBČANSKÉ VÝCHOVY, HISTORIKY 
A ARCHIVÁŘE – 16. ročník 

Pořadateli letošního ročníku byli hostující katedra historie Fakulty 
přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, 
Vzdělávací nadace Jana Husa, Ústav pro studium totalitních režimů a 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Patronát nad seminářem opět převzala 
Česko-slovenská komise historiků a záštitu náměstek primátora 
statutárního města Liberec PhDr. Ivan Langr. 
Dvoudenní seminář se uskutečnil na Technické univerzitě v Liberci ve 
dnech 16.–17. srpna 2021. 
Tématem letošního semináře  byl fenomén stížností adresovaných 
československými občany různým politickým a správním institucím a 
jejich představitelům v letech 1948–1989. 
 

 
Účastníci libereckého semináře při proslovu organizátorů akce 
 
Nadační příspěvky získalo 51 účastníků libereckého semináře z České 
republiky. Kvůli nejisté epidemiologické situaci a tím i nejistých podmínek 
přeshraničního pohybu se jej letos nezúčastnili slovenští učitelé. 

Celková výše udělených příspěvků (v Kč):                                          20 000,– 
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PŘÍRODOVĚDNÁ STIPENDIA HUSOVY NADACE 
– 8. 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. 

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2021 uděleno 
studentovi: 
Marco Souza de Joode, Gymnázium Nad Štolou, Praha    40 000,- 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor Fyzika 
                                        
Celková výše udělených příspěvků (v Kč):                                          40 000,– 

II. MIMOŘÁDNÝ GRANT 

Správní rada nadace udělila mimořádný nadační příspěvek tomuto 
žadateli (v Kč): 
Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.                                                                    56 000,– 
na realizaci českého překladu knihy The Future of the Humanities – 
Teaching Art, Religion, Philosophy, Literature, and History od americko-
německého filozofa Waltera Kaufmanna.  

Celková výše udělených příspěvků (v Kč):                                   56 000,– 

III. VLASTNÍ 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 
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Rychetského  se v roce 2021 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace 
nemoci covid 19 neuskutečnilo.   
 
SEMINÁŘ HUSOVY NADACE – 4. Ročník 
Dne 16. října 2021 se uskutečnil v sídle nadace v Brně čtvrtý ročník 
vlastního programu nadace  Seminář Husovy nadace. Na semináři 
diskutovali členové správní a dozorčí rady nadace na téma: 
a) poslání a smysl nadace, 
b) komunikace a propagace nadace (např. facebook). 

Celkové náklady (v Kč):                                                                              5 719,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 15 15 

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  
      
DÁRCI 
 
JV PROJEKT VH s.r.o. 
– podporuje programy nadace 

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE 

Association Jan Hus, Francie 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha 
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno 
Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí  
nad Labem 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 
Fórum dárců, Praha 
Moravské zemské muzeum, Brno 
Nejvyšší soud ČR 
Nejvyšší správní soud ČR 
Nejvyšší státní zastupitelství ČR 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 
Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta Technické univerzity, 
Liberec 
Občianske združenie Collegium Historicum, Spoločnosť priateľov    
histórie a humanitných vied 
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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                                                             3 511 970 
Úrokové a kapitálové výnosy z majetku                             3 261 970 
Tržby za poskytnuté služby                                            238 000 
Dary peněžní určené na programy                12 000 
 
II. Použití zdrojů 
Podpora vzdělanosti, kultury a svobody                       972 056 
Z toho: 
Vysokoškolské programy:                                                630 000 
Středoškolské programy:                                                 70 000 
Mimořádný nadační příspěvek             56 000 
Vlastní programy:                                              216 056 
 
                  
Správa  nadace                                                                              805 782 
Z toho: 
Náklady na zhodnocení majetku                                                                            75 188 
Náklady na vlastní správu nadace                                  730 594 
 
III. Přehled majetku a závazků nadace 
Tržní hodnota majetku v rozvaze             107 927 157 
Z toho: 
Nadační jistina zapsaná v rejstříku nadací                                                     102 648  857 
Ostatní majetek                  5 278 300 
  
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  
6 357 795 Kč, účetní jednotka nemá žádné pohledávky a závazky po splatnosti.   
Skladba nemovitého majetku nadace odhad tržních cen: 
- byt    6 466 250,- Kč 
- garáž   420 000,- Kč 
 
Účetní jednotka je malou účetní jednotkou dle ustanovení § 1b odst. 1 zákona 
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. 
 
V mezidobí mezi sestavením VZ a účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti s 
dopadem na účetní závěrku. 
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IV. Vývoj majetku od roku 2013 v porovnání s inflací 
 

 
 
 
V. Meziroční změna složení portfolia dle tříd aktiv 
 

 
 

 
 
 
VI. Přehled investic nadace k 31. 12. 2021 
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KOMENTÁŘ K FINANČNÍ ZPRÁVĚ 

Nadace je finančně nezávislá na jiných institucích. Investuje svůj majetek a 
z výnosu financuje svou činnost. 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 972 056 Kč na nadační programy, na 
režii vydala 805 782 Kč (včetně nákladů na zhodnocení majetku).  

Hodnota nadační jistiny v rozvaze 102.648.857 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, 
která 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. 

Dlouhodobě je majetek nadace spravován tak, aby byl ochráněn před 
inflací, hodnota majetku od roku 2013 rostla v účetním i tržním ocenění 
rychleji než inflace (viz tabulka č. IV). Majetek roste nadace díky 
diverzifikovanému portfoliu, jehož součástí jsou kromě klasických 
investičních nástrojů i fondy kvalifikovaných investorů zaměřené na 
alternativní investice jako je půda, private equity, měny (viz. tabulka č. V a 
VI). V roce 2021 se nadaci podařilo zhodnotit majetek (v tržním ocenění) 
o více jak 8%, to vše při plnění nadačních programů a financování režie.
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VYBRANÉ ÚDAJE Z ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
(v tisících Kč) 
 
ROZVAHA                                          Stav k 1. 1.                Stav k 31. 12. 
AKTIVA                                                            101 569           107 927 
 
Dlouhodobý majetek celkem                          98 491                           105 698 
Dlouhodobý nehmotný majetek    96    96 
Dlouhodobý hmotný majetek  4 514            4 514                   
Oprávky k dlouhodobému majetku -1 394          −1 555 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek             95 275                              102 643 
 
Krátkodobý majetek celkem 3 078             2 229 
Zboží                                                                           11         11        
Pohledávky celkem 1 952               603 
Pokladna korunová a ceniny                                     4           5   
Bankovní účty                                          1 100             1 602      
Náklady příštích období 11             8 
 
PASIVA 101 569         107 927 
                                                              
Vlastní zdroje celkem  101 317              107 735    
Vlastní jmění 90 223           88 579                    
Fondy 8       8 
Oceňovací rozdíly z přecenění cen. papírů 11 983           16 828 
Výsledek hospodaření celkem -897             2 320 
 
Cizí zdroje celkem (krátkodobé) 234   192 
Závazky z obchodního styku 6          5 
Závazky vůči zaměstnancům 33                  30 
Závazky k institucím 18     24 
Dohadné účty pasivní 177   133 
 
Výnosy příštích období                                           18      0  
       
 
 



VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA V ROCE 2021 

 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
 
A. NÁKLADY      Hlavní  

           činnost  
I. Spotřebované nákupy           318    
Spotřeba materiálu  14  
Spotřeba energie  38 
Opravy a udržování  12          
Cestovné do limitu  10     
Náklady na reprezentaci  10     
Ostatní služby  234  
 
III. Osobní náklady   664  
Mzdy zaměstnanců  490  
Pojištění zaměstnanců  155  
Zákonné sociální náklady  19  
 
IV. Daně a poplatky           2                                                                                 
Daň z nemovitostí                                                                      2    
         
V. Ostatní náklady  419  

   Kurzové ztráty  51  
   Dary  3  
   Jiné ostatní náklady:   
   poplatky, poměr provize CP, přecenění swapů...             365  

 
VI. Ostatní prodaný majetek                                       14 368  
Prodané cenné papíry                                                  14 207      
Odpisy DHNM  161  

 
NÁKLADY CELKEM  15 771 
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B. VÝNOSY    
Tržby za vlastní výkon služeb  238 
Jiné ostatní výnosy    481 
Výnosové úroky  1 
Kurzové zisky  58 
Zúčtování fondů  9 
Tržby z prodeje cenných papírů      15 014 
Výnosy z dlouhodobého fin. majetku  2 290  
 

VÝNOSY CELKEM                                                        18 091  
           
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 2022 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. Mgr. Petr Oslzlý  
doc. JUDr. Petr Pithart  
The Hon Victoria Rothschild 
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                                     
                                     Ing. Petr Krčil (od 15. 6. 2021) 
       PhDr. Stanislav Zajíček (od 15. 6. 2021) 
 
DOZORČÍ RADA 
Předseda: Ing. Jaromír Adamec  
Členové:  Ing. Tomáš Klíma  
 prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.  
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 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 
 


