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NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ
Úvodní slovo ředitele
V roce 1999 završila Vzdělávací nadace Jana Husa druhé desetiletí své existence. Příběh prvních
deseti let její práce, jenž je jedním z nejpozoruhodnějších kapitol z historie studené války, je nyní k
dispozici veřejnosti. V roce 1999 dokončila bývalá ředitelka britské Husovy nadace dr. Barbara Day
svůj tříletý výzkumný úkol, jehož cílem bylo zmapovat činnost československé „podzemní
university“ v sedmdesátých a osmdesátých letech a roli Vzdělávací nadace Jana Husa v letech
1978-1989. Výsledky autorka shrnula do knihy „The Velvet Philosophers/Sametoví filozofové“,
která vyšla v říjnu 1999 zároveň v anglické i české verzi jako příspěvek naší nadace k oslavám
desátého výročí listopadové revoluce roku 1989.
Druhé desetiletí naší práce zatím žádná kniha neshrnuje, polistopadová činnost Husovy nadace je
pro všechny její pracovníky i příznivce každodenně prožívanou současností. Přesto je však rok 1999
a rok 2000 důležitým předělem v naší práci. V roce 1999 jsme ukončili rozsáhlý, dlouhodobý
program „Desetiletí obnovy“, uskutečňovaný od roku 1990. Na svém zasedání v listopadu 1999
schválila správní rada poslední projekty, jimiž jsme završili první etapu naší práce ve svobodných
podmínkách. Během roku 2000 budou probíhající projekty postupně ukončovány a budou
zahajovány programy a projekty dalšího desetiletí.
Uplynulý rok byl velmi významným krokem na cestě naší nadace k finanční soběstačnosti. Ve
výběrovém řízení k rozdělení finančních prostředků Nadačního investičního fondu, které vypsala
česká vláda, jsme byli výběrovou komisí vyhodnoceni jako nejlepší česká nadace působící v oblasti
vzdělávání a byla nám přidělena částka 29 038 000 Kč. Příspěvek českého státu je pro nás
vyznamenáním a výrazem uznání za dosud vykonanou práci. Zároveň představuje podstatný vklad
do našeho nadačního jmění, jehož postupnému budování se nadace věnuje již několik let.
I když budování vlastního nadačního jmění věnujeme v posledních letech zvýšenou pozornost, není
naše jmění ještě zdaleka tak vysoké, abychom z jeho výnosů pokryli náklady našich programů a

projektů. Jsme proto velmi zavázáni všem dárcům a sponzorům, kteří nám i v loňském roce svou
podporou umožnili uskutečňovat naše cíle. Jejich seznam je uveden v této výroční zprávě a všem
patří náš upřímný dík.
Pro úspěch naší činnosti mají také rozhodující význam partnerské vztahy s jinými nadacemi a
neziskovými organizacemi. V minulém roce jsme prohloubili osvědčené partnerství s nadací Open
Society Fund v Praze. Po velmi úspěšném společném projektu Akademického informačního centra
jsme spojili síly také v oblasti podpory inovace výuky. Dohodli jsme se na společné realizaci
programu Higher Education Support Program (HESP), který má podobné cíle jako náš program
Cursus innovati. Zkušený realizační tým naší nadace a vyzkoušenou metodiku práce jsme dali do
služeb obou programů. Pokračovalo dlouholeté osvědčené partnerství s nadací Civic Education
Project při realizaci programu Novicius a spolupráce s Fulbrightovou komisí v tomtéž programu
byla v roce 1999 rozšířena o partnerskou spolupráci v rámci Akademického informačního centra.
Nejtěsnější partnerství nás samozřejmě spojuje s ostatními členy rodiny Husových nadací: se
Vzdělávací nadací Jana Husa na Slovensku, s britskou Jan Hus Educational Foundation a
francouzskou Association Jan Hus. Slovenská Husova nadace je už dávno zcela samostatnou
organizací, ale přesto se stále cítíme být jednou společnou iniciativou se společnými cíli a
společnými programy v oblasti vyššího vzdělávaní a občanské společnosti. Společné poslání nám
tak jako dříve pomáhají uskutečňovat naši partneři v Británii a ve Francii.
Zvláštní zmínku si zasluhuje Akademické informační centrum v Brně. Původně bylo vlastním
programem naší nadace, potom společným programem Husovy nadace a nadace Open Society
Fund, nyní existuje jako samostatná obecně prospěšná společnost. Poskytuje informační a
poradenské služby veřejnosti, ale zároveň zůstává informační, rešeršní a výzkumnou základnou pro
veškerou naši práci v oblasti vzdělávání.
Jaké bude třetí desetiletí naší práce? Po „Desetiletí obnovy“ se chceme pustit do „Desetiletí
rozvoje“. Nic nenasvědčuje tomu, že by těžký a dlouhodobý úkol nápravy škod způsobených
půlstoletím totalitních režimů byl u konce. Celou naši společnost čeká ještě hodně tvrdé práce a
naše nadace v ní chce hrát roli ve dvou důležitých oblastech: při rozvoji vzdělávání a při budování
občanské společnosti. Budeme se řídit „Strategií rozvoje 2000-2005“, dlouhodobým plánem naší
činnosti schváleným správní radou nadace pro první období po roce 2000. Slovo „rozvoj“ v této
strategii míří dvěma směry. Jednak znamená vnitřní rozvoj nadace, jejích finančních zdrojů a její
schopnosti trvale plnit své veřejně prospěšné poslání. Profesionálně zdatná a finančně zajištěná
nadace pak bude schopna plnit strategii rozvoje navenek, tzn. podporovat rozvoj vzdělanosti a
občanské společnosti.
Po deseti letech práce v podmínkách obnovované demokracie už víme, jak nelehký je úkol, který si
klademe. Jsme však tak jako dříve pevně přesvědčeni, že investice do vzdělávání je nejdůležitější
investicí pro naši budoucnost. Budeme této investici věnovat všechny naše síly a prostředky. Vřele
děkujeme všem, kteří nás v našem úsilí dosud podporovali, apelujeme na ně, aby s námi ve službě
české a slovenské vzdělanosti vytrvali, a vyzýváme všechny, kterým leží naše budoucnost na srdci,
aby se k našemu úsilí připojili.
Miroslav Pospíšil
výkonný ředitel

PROGRAMY A PROJEKTY VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA V ROCE 1999
V souladu se svým posláním rozdělovala Vzdělávací nadace Jana Husa finanční podporu a
uskutečňovala projekty v těchto programových oblastech:
– Akademické informační centrum
– Program podpory vyššího vzdělávání
– Vzdělávací programy ve Slovenské republice
– Program podpory občanské společnosti
– Speciální projekty
AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Celková výše nadačního příspěvku:

2 860 250 Kč

Nadační příspěvek je určen na rozvoj Akademického informačního centra a jeho služeb a na
společný projekt se Vzdělávací nadací Jana Husa „Program podpory vyššího vzdělávání“.
Akademické informační centrum v Brně je jediným centrem v ČR, které poskytuje široké veřejnosti
komplexní informace a poradenství o studiu, o problematice vzdělávání a o grantových
organizacích ve všech zemích světa. Díky zapojení do mezinárodní sítě informačních a
poradenských středisek a styku s důležitými zdroji informací o vzdělávání v mnoha zemích je
schopno podávat zájemcům kvalitní a aktuální informace buď ve své knihovně a čítárně v Brně
nebo prostřednictvím klasických a elektronických médií, od roku 1998 především na internetových
stránkách.
Akademické informační centrum v Brně poskytuje veřejnosti tyto služby a informační zdroje:
• poradenství a informace o studiu v zahraničí
• informace o možnostech financování studia v zahraničí
• katalogy zahraničních universit
• adresy vysokých škol v 175 zemích světa
• přihlášky a studijní materiály ke zkouškám TOEFL, GRE, SAT,GMAT
• informace o studiu v České republice
• analýzy vysokoškolského vzdělávání
• universitní a fakultní bulletiny
• adresy akademických informačních center
• informace o studijních pobytech, vědeckých stážích, letních školách, symposiích a
konferencích
• informace o prázdninových studijních a pracovních pobytech v zahraničí
• informace o neziskovém sektoru
• katalogy nadací a grantových organizací
• knihovnu cizojazyčné literatury a časopisů v humanitních oborech.
• příručku „Za studiem do ciziny“ (Doplněk, Brno 1997 a 1999), ve které AIC
publikovalo nejdůležitější informace o studiu v zahraničí.
PROGRAM PODPORY VYŠŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Program podpory vyššího vzdělávání (PPVV) je páteří činnosti Husovy nadace po celou dobu od
roku 1989. Jeho třetí, závěrečná etapa je završením našeho úsilí o regeneraci, reformu a další rozvoj
našeho vyššího vzdělávání v oblastech humanitních, společenských a právnických věd. Její cíle
byly v roce 1999 naplňovány prostřednictvím tří programů
"Cursus innovati" - program podpory komplexní inovace a trvalého rozvoje výuky
„Higher Education Support Program“ - otevřená grantová soutěž s cílem podpory rozvoje výuky
„Novicius“ - intenzívní program odborné a pedagogické přípravy pro začínající vysokoškolské
učitele

CURSUS INNOVATI
Cursus innovati je dlouhodobý program podpory inovace výuky a zvyšování kvalifikace
universitních učitelů v oblasti humanitních, společenských a právních věd. Českým vzdělávacím
institucím nabízí dlouhodobou spolupráci, flexibilní přístup ke skutečným potřebám pracoviště,
vyzkoušenou metodiku práce, bohatou síť mezinárodních kontaktů a všestrannou administrativní
pomoc ve všech fázích přípravy a realizace projektu.
Husova nadace má mnohaleté zkušenosti z desítek inovačních projektů s mezinárodní účastí, a
proto zájemcům o podporu nabízí:
• spolupráci při analýze potřeb a vypracování projektu
• pomoc při navazování mezinárodní spolupráce a při vyhledávání vhodných partnerů
• spolupráci při uskutečňování projektu
• spolupráci při monitorování a vyhodnocení projektu a při plánování dalších kroků
• finanční zajištění projektu
V roce 1999 byly v rámci programu Cursus innovati uděleny tyto nadační příspěvky:
Katedra sociologie a andragogiky, Filosofická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
Název projektu: Příprava pracovníků pro oblast vzdělávání dospělých se zvláštním zaměřením na
distanční vzdělávání
Celková výše nadačního příspěvku:
536 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
236 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na převzetí modulů distančního vzdělávání od zahraničního
partnera. Součástí projektu je překlad modulů z francouzského do českého jazyka a příprava tří typů
distančního studia.
Spolupracující instituce: Centre National d´Enseignement a Distance, Poitiers, Francie; Université
de Rouen, Francie
Občanský Institut, Praha
Název projektu: Politická filosofie pro občanskou společnost a svobodnou republiku
Celková výše nadačního příspěvku:
60 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
30 000 Kč
Cyklus seminářů určených pro středoškolské učitele občanské nauky, dějepisu a společenských věd.
Součástí projektu je publikace sborníku.
Spolupracující instituce: Universita Karlova, Praha; zástupci Burzovní komory, Parlamentu a Vlády
ČR.
Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta,
Universita Palackého, Olomouc
Název projektu: Ruské právní minimum
Celková výše nadačního příspěvku:
150 400 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
55 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení nového volitelného předmětu. Součástí projektu je
příprava a vydání učebnice.
Spolupracující instituce: Národní universita Tarase Ševčenka, Kyjev, Ukrajina; Státní universita,
Petrohrad, Rusko.
Ústav kultury a sportu, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoké učení technické, Brno
Název projektu: Člověk – technik – občan

Celková výše nadačního příspěvku:
65 420 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
30 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení nového kursu „Vybrané kapitoly z dějin“ na vysokou
školu technické orientace. Součástí projektu je rovněž příprava a vydání učebnice.
Spolupracující instituce: Technische Universität Wien, Vídeň, Rakousko.
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
Název projektu: Aplikace metod kritického myšlení v současné škole
Celková výše nadačního příspěvku:
225 050 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
113 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení nového předmětu a nové metodologie do výuky
budoucích učitelů. Součástí projektu je také realizace kursů pro současné učitele středních škol v
regionu.
Spolupracující instituce: Open Society Fund, Praha; International Reading Association, USA.
Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
Název projektu: Národ, nacionalismus, kulturní identita v politické teorii – 2. fáze
Celková výše nadačního příspěvku:
23 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
23 000 Kč
Druhá fáze mezinárodního projektu zaměřeného na zavedení nového předmětu. Součástí projektu je
rovněž napsání a vydání dvou původních učebnic.
Spolupracující instituce: University of London, Londýn, Velká Británie; Universita degli Studi,
Florencie, Itálie.
W – Alternativa, o. s., Brno
Název projektu: Specializační studium pro učitele waldorfských základních škol
Celková výše nadačního příspěvku:
345 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
230 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na vytvoření komplexního výukového programu waldorfské
pedagogiky pro učitele základních škol. Součástí projektu je rovněž vyškolení budoucích českých
školitelů.
Spolupracující instituce: Waldorfschule Zürich, Švýcarsko
Filosofický ústav, Akademie věd České republiky, Praha
Název projektu: Výuka antické filosofie a překlady Platónových dialogů
Celková výše nadačního příspěvku:
400 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
275 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zkvalitnění výuky filosofie na vysokých školách. Součástí
projektu je vydání překladů Platónova díla.
Spolupracující instituce: Universita Karlova, Praha.
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Universita Karlova, Praha
Název projektu: Inovace forem přípravy učitelů I. a II. stupně
Celková výše nadačního příspěvku:
369 020 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
149 600 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení komplexních inovačních forem a obsahů do přípravy
učitelů na pedagogických a filosofických fakultách českých universit a na vytvoření sítě a trvalé
spolupráce institucí připravujících budoucí učitele v ČR. Součástí projektu je zavedení šesti nových
předmětů do výuky a vydání dvou původních učebnic.
Spolupracující instituce: Západočeská universita, Plzeň; Masarykova universita, Brno; Universita

Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem; Universita Pardubice, Pardubice; Universität Erlangen
– Nürnberg, Norimberk, Německo; Freundschaft mit Kindern, Mnichov, Německo; Pädagogische
Werkstatt zur Schulenentwicklung, Jena, Německo; Universität Lüneburg, Německo; Universität
Passau, Pasov, Německo; University of Sedano, USA; University of California, California, USA;
University of Lodž, Polsko; University of Innsbruck, Rakousko.
Katedra odborné jazykové přípravy, Masarykova universita, Brno
Název projektu: Internacionalizace a evropeizace práva: ochrana lidských práv, problematika
migrace a uprchlictví v odborné jazykové přípravě pro studenty práva
Celková výše nadačního příspěvku:
85 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
65 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zpracování odborné právní terminologie v cizích jazycích –
angličtině, němčině a francouzštině, navazující na úspěšný projekt Uprchlické právo v kombinaci s
cizím jazykem. Součástí projektu je rovněž zpracování studijních materiálů.
Spolupracující instituce: Universität Bamberg, Německo.
Katedra odborné jazykové přípravy, Masarykova univerzita, Brno
Název projektu: Uprchlické právo v kombinaci s cizím jazykem – 2. fáze
Celková výše nadačního příspěvku:
7 776 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
7 776 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na propojení teorie, praxe a právního poradenství s rozvojem
jazykových dovedností v oboru uprchlické právo. Druhá fáze je zaměřena na vydání učebního textu.
Spolupracující instituce: Oxford University, Velká Británie; Universiteit Antwerpen, Belgie.
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Praha
Název projektu: Kvalifikační kurs pro lektory vzdělávání dospělých v ČR a SR
Celková výše nadačního příspěvku:
232 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
232 000 Kč
Projekt směřující k vytvoření uceleného kvalifikačního kursu pro vzdělavatele dospělých, po jehož
absolvování mohou účastníci získat certifikát Asociace institucí vzdělávání dospělých. Tento kurs
bude připraven a vyučován metodikou distančního vzdělávání, součástí projektu je zpracování
základních distančních studijních opor.
Spolupracující instituce: IMPS a. s., Vzdělávací institut, Brno; Akademie J. A. Komenského, Praha;
Centrum otevřeného a distančního vzdělávání, Univerzita Palackého, Olomouc; Asociácia inštitúcií
vzdelávania dospelých, Bratislava, Slovenská republika.

HIGHER EDUCATION SUPPORT PROGRAM
Higher Education Support Program (HESP) je od roku 1999 společným programem Nadace Open
Society Fund a Vzdělávací nadace Jana Husa. Obě nadace si byly vědomy blízkosti svých cílů i
podobnosti svých programů v oblasti rozvoje výuky humanitních a společenských věd a spojily
proto zkušenosti a znalosti při realizaci otevřeného grantového programu HESP.
HESP je určen pro vzdělávací instituce na vysokoškolské úrovni. Jeho cílem je podpořit inovaci a
rozvoj vzdělávání v humanitních a společenskovědních oborech. Podpora je poskytována
projektům, jejichž cílem je především:
• inovace učebních plánů, včetně tvorby učebních materiálů, textů a učebnic
• inovace metodiky výuky, metodiky práce se studenty a hodnocení
• prostupnost a interdisciplinarita
• systémový dopad plánovaných změn

V roce 1999 byly v rámci programu Higher Education Support Program uděleny tyto nadační
příspěvky:
Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Jihočeská universita,
České Budějovice
Název projektu: Tradice evropské filosofie
Celková výše nadačního příspěvku:
41 200 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
41 200 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení nového kursu filosofie do kreditního systému výuky.
Součástí projektu je rovněž zpracování sylabů a učebních textů.
Spolupracující instituce: Západočeská universita, Plzeň; Universita Karlova, Praha; Johannes
Kepler Universität, Linz, Rakousko.
Katedra českého jazyka, Filosofická fakulta, Universita Karlova, Praha
Název projektu: Zavedení šesti předmětů do oboru Čeština v komunikaci neslyšících na UK
Celková výše nadačního příspěvku:
184 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
184 000 Kč
Projekt zaměřený na zavedení nově akreditovaného studijního oboru podle evropských standardů.
Studijní program bude připravovat pedagogy, tlumočníky znakového jazyka a další slyšící i
neslyšící odborníky. Součástí projektu je vydání učebních textů pro všech šest zaváděných
předmětů.
Spolupracující instituce: Institut pro neslyšící, Beroun; Česká unie neslyšících, Praha
Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta, Universita Karlova, Praha
Název projektu: Texty masových médií a kultura současné společnosti. Manipulativní a regulativní
funkce těchto textů.
Celková výše nadačního příspěvku:
78 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
78 000 Kč
Projekt směřující k zavedení nového kursu „Mediální výchova“. Součástí projektu je vydání
učebního textu.
Spolupracující instituce: Fakulta sociálních věd University Karlovy
Katedra veřejných financí, Vysoká škola ekonomická, Praha
Název projektu: Zavedení nového kursu celoživotního vzdělávání řídících pracovníků veřejné
správy s ohledem na integraci ČR do EU a akreditace nového učebního programu pro studenty
Celková výše nadačního příspěvku:
67 500 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
67 500 Kč
Projekt směřující k zavedení nového předmětu pro studenty denního studia a vytvoření
akreditovaného kursu pro řídící pracovníky veřejné správy. Součástí projektu je vydání učebních
textů pro studenty fakulty a textů k akreditovanému kursu.
Spolupracující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova,
Praha
Název projektu: Geopolitická ekonomie
Celková výše nadačního příspěvku:
92 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
92 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení nového kursu na universitách v České a Slovenské
republice. Součástí projektu bude vydání učebních textů.
Spolupracující instituce: Dartmouth College, Hanover, USA

Katedra sociální práce – management lidských zdrojů, Fakulta
sociálně-ekonomická, Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Název projektu: Příprava a realizace projektů rozvoje zaměstnanosti v regionu
Celková výše nadačního příspěvku:
84 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
84 000 Kč
Projekt zaměřený na zavedení nového kursu metodiky přípravy studentů na praktickou aplikaci
„Národního plánu zaměstnanosti“. Součástí projektu je vydání sborníku učebních textů.
Spolupracující instituce: Akademie věd ČR, Praha; regionální úřady státní správy
Centrum mediálních studií, Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha
Název projektu: Kritické teorie masových médií
Celková výše nadačního příspěvku:
75 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
75 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení nového povinného předmětu. Součástí projektu je
vydání učebního textu a vytvoření základů pro zpracování Slovníku mediálních studií.
Spolupracující instituce: Cardiff University, Velká Británie
Pedagogická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
Název projektu: Etablování dramaterapie ve studijních programech
Celková výše nadačního příspěvku:
131 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
131 000 Kč
Projekt zaměřený na vytvoření nového oboru a jeho zařazení do výukových programů University
Palackého, Akademie múzických umění a University Komenského v Bratislavě. Jeho součástí je
vydání učebního textu a uspořádání dvou seminářů pro speciální a léčebné pedagogy a psychology
z praxe.
Spolupracující instituce: New York University, USA; Old Dominion University, Norfolk, USA;
Akademie Múzických umění, Praha, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií,
Masarykova universita, Brno
Název projektu: Inovace kursu Sociální konstrukce identity na FSS MU v Brně
Celková výše nadačního příspěvku:
64 500 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
64 500 Kč
Projekt inovuje obsah a metody stávajícího jednosemestrálního kursu a je součástí budování nové
katedry. V rámci projektu bude vytvořena čítanka studijních textů.
Spolupracující instituce: University of London, Londýn, Velká Británie
Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií,
Masarykova universita, Brno
Název projektu: Zajištění kursu Kapitoly z dějin české žurnalistiky
Celková výše nadačního příspěvku:
27 860 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
27 860 Kč
Rozšíření pravidelného jednosemestrálního kursu na dvousemestrální. Součástí projektu je
vytvoření nových studijních materiálů.
Spolupracující instituce: Archiv Ministerstva vnitra, Praha, Archiv syndikátu novinářů, Praha
Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií,
Masarykova universita, Brno
Název projektu: Žurnalistická etika
Celková výše nadačního příspěvku:
57 900 Kč

Nadační příspěvek v roce 1999:
57 900 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na vytvoření nového jednosemestrálního kursu „Úvod do
žurnalistické etiky“ a jeho zavedení do výukového programu nově budované katedry. Součástí
projektu je vytvoření čítanky studijních textů.
Spolupracující instituce: Uniwerzytet Jagielloňski, Krakov, Polsko
Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
Název projektu: Tvorba přednáškového kursu – Televize a každodennost
Celková výše nadačního příspěvku:
74 700 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
74 700 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na vytvoření nového povinného jednosemestrálního kursu pro
posluchače magisterského studia oboru Mediální studia a žurnalistika. Kurs bude k dispozici také
pro obor sociologie, politologie a psychologie. Součástí projektu je sestavení čítanky studijních
textů.
Spolupracující instituce: University of Westminster, Velká Británie.
Ústav klasických studií, Filosofická fakulta, Masarykova universita, Brno
Název projektu: Program doktorského studia středolatinské filologie
Celková výše nadačního příspěvku:
98 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
98 000 Kč
Druhá fáze tříletého projektu, jehož cílem je dobudovat a zkvalitnit postgraduální doktorské
studium středolatinské filologie navazující na magisterský stupeň. Projekt zajistí kvalifikované
graduované učitele vysokoškolským pracovištím, které se specializují na danou problematiku.
Součástí projektu je nové opravené vydání učebnice a překlad a vydání souboru textů.
Spolupracující instituce: Universität Heidelberg, Německo; Universität München, Mnichov,
Německo; Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika; Universita Palackého,
Olomouc; Univesita Karlova, Praha.
Ústav humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita, Brno
Název projektu: Rozšíření výuky o socio-kulturní hledisko evropské integrace
Celková výše nadačního příspěvku:
94 495 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
94 495 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení dvou nových předmětů. Problematika evropské
integrace podávaná doposud výhradně v ekonomické rovině tak bude rozšířena o historický,
kulturní a společenský kontext tohoto procesu. Součástí projektu je vytvoření www stránek s touto
tematikou.
Spolupracující instituce: Aston University, Birmingham, Velká Británie.
Lipka – Dům ekologické výchovy, Brno
Název projektu: Praktikum ekologické výchovy pro studenty pedagogické fakulty
Celková výše nadačního příspěvku:
70 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
70 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na inovaci a rozšíření jednosemestrálního kursu ekopedagogické
přípravy na dvousemestrální. Součástí projektu je vydání původní publikace.
Spolupracující instituce: Pedagogická fakulta Masarykovy university, Brno, Malham Tarn Field
Centre, Settle, Velká Británie.
Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova
universita, Brno

Název projektu: Zavedení specializace „Ekonomika a řízení nevládních neziskových organizací“ do
výuky distančního bakalářského studia Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Celková výše nadačního příspěvku:
92 900 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
40 000 Kč
První rok šestiletého projektu, který jako první zavádí diplomový obor specializovaný na neziskový
sektor. Jeho dlouhodobým cílem je vybudování vzdělávacího, konzultačního a vědecko
výzkumného centra pro neziskový sektor. Součástí projektu je nová učebnice a vydání přeložené
publikace.
Spolupracující instituce: Universität Freiburg, Švýcarsko; John Hopkins University, Baltimore,
USA.
Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Masarykova universita, Brno
Název projektu: Srovnávací etika II – Etika jako morální ekologie
Celková výše nadačního příspěvku:
114 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
59 000 Kč
Mezinárodní projekt navazující na dva předchozí úspěšné projekty, po zavedení předmětu nyní
rozvíjí jeho odbornou i metodickou stránku. Je dalším krokem k vybudování centra etických studií,
rozšiřuje danou problematiku na další pracoviště. Jeho součástí je vydání publikace a rozvoj www
stránek.
Spolupracující instituce: Uniwerzytet M. Curie-Sklodowskiej, Lublin, Polsko, Universität Wien,
Vídeň, Rakousko; Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika; Prešovská univerzita,
Prešov, Slovenská republika; Universita Palackého, Olomouc.
Katedra politologie a evropských studií, Filosofická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
Název projektu: Politický systém skandinávských zemí
Celková výše nadačního příspěvku:
102 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
102 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení nového kursu, který bude po jednom semestru výuky
přenesen na další dvě univerzity. Součástí projektu je vydání skript a čítanky studijních textů.
Spolupracující instituce: Norwegian School of Management, Oslo, Norsko; Fridtjof Nansam
Institute, Oslo, Norsko, Vysoká škola ekonomická, Praha; Universita Karlova, Praha.
Katedra enviromentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
Název projektu: Humanitní enviromentalistika – završení přípravy studijního oboru
Celková výše nadačního příspěvku:
126 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
63 000 Kč
Závěrečný rok tříletého projektu zaměřeného na vybudování samostatného interdisciplinárního
oboru magisterského studia. Konečným cílem projektu je vytvoření doktorského studijního
programu.
Spolupracující instituce: Lund University, Švédsko; Universita Palackého, Olomouc.
Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a
lesnická universita, Brno
Název projektu: Aplikace technologie distančního vzdělávání ve výuce odborných disciplín ústavu
statistiky a operačního výzkumu PEF MZLU v Brně
Celková výše nadačního příspěvku:
45 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
25 000 Kč
Projekt navazuje na celofakultní projekt distančního studia a je jeho pokračováním na úrovni
ústavu. Jeho cílem je zajistit transformaci tří disciplín z kombinované na čistě distanční formu. Jeho
hlavní těžiště spočívá v přípravě studijních materiálů v tištěné a elektronické podobě.

Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
Název projektu: Politická sociologie transformace
Celková výše nadačního příspěvku:
70 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
70 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení nového kursu magisterského oboru sociologie,
nabízeného zároveň ve výběrové formě dalším oborům fakulty. Jeho součástí je vytvoření učebního
textu.
Spolupracující instituce: University of Pittsburgh, USA, Universita Vytautas Magnus, Kaunas,
Litva, Central European University, Budapešť, Maďarsko
Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova universita, Brno
Název projektu: Mezinárodní a evropské právo obchodní
Celková výše nadačního příspěvku:
40 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
40 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na zavedení nového povinného předmětu. Součástí projektu je
vydání původní publikace.
Spolupracující instituce: Asser Institut Haag, Holandsko, University of Wales, Aberdeen, Velká
Británie; Université De Droit, Aix-En-Provence, Francie
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Universita Karlova, Praha
Název projektu: Logopedická diagnostika v současné speciálněpedagogické praxi
Celková výše nadačního příspěvku:
80 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
80 000 Kč
Mezinárodní projekt, zaměřený na vyškolení 65 českých a slovenských pedagogů. Vydání souboru
diagnostických testů a učebních textů pro všechna oborová státní a školská pracoviště.
Spolupracující instituce: University of Groningen, Holandsko; Univerzita Komenského, Bratislava,
Slovensko; Universita Palackého, Olomouc; Masarykova universita, Brno; Universita Karlova,
Praha; Dětská léčebna Luže – Košumberk
Katedra andragogiky a personálního řízení, Filosofická fakulta, Universita Karlova, Praha
Název projektu: Koncepce práce s absolventy vysokých škol a vytvoření systému jejich
celoživotního vzdělávání.
Celková výše nadačního příspěvku:
121 800 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
60 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na vytvoření koncepce celoživotního vzdělávání pro absolventy
vysokých škol.
Spolupracující instituce: Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika; Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Praha; Otto-Friedrich Universität, Bamberg, Německo.
Katedra historie, Pedagogická fakulta, Universita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
Název projektu: Dotvoření specializace Základy pomocných věd historických a archivnictví
Celková výše nadačního příspěvku:
72 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
30 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na inovaci výuky historie s důrazem na kulturní a regionální dějiny.
Součástí projektu je vydání učebních textů a názorných materiálů.
Spolupracující instituce: Ludwig –Maxmilian-Universität, Mnichov, Německo; Archiv hlavního
města Prahy; Státní oblastní archiv Litoměřice; Archiv Národní galerie, Praha
Katedra francouzského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Jihočeská universita, České
Budějovice

Název projektu: Koncepce a zavedení dvou nových předmětů do výuky na Pedagogické fakultě
Jihočeské university
Celková výše nadačního příspěvku:
37 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
37 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na inovaci studijního oboru „Aplikovaná filologie“ zavedením
předmětů „Životní prostředí a ochrana kulturního dědictví Evropské unie“ a „Strukturální a
regionální politika Evropské unie“. Součástí projektu je vydání nových učebních textů.
Spolupracující instituce: Universita Karlova, Praha; University of London, Londýn, Velká Británie.
Katedra filosofie a filosofie výchovy, Pedagogická fakulta, Universita Karlova, Praha
Název projektu: CIVITAS – Kurikulum pro výchovu k občanství
Celková výše nadačního příspěvku:
91 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
51 000 Kč
Závěrečná fáze projektu „Rozšiřující studium pro učitele humanitních předmětů na různých typech
škol“. Součástí projektu je publikace učebních textů, uspořádání seminářů a Národní konference
učitelů občanské výchovy, kde budou texty prezentovány.
Spolupracující instituce: Universita Palackého, Olomouc; Masarykova universita, Brno.
Centrum pro studium vysokého školství, Praha
Název projektu: Dotvoření distančního kursu „Vysokoškolská pedagogika pro učitele – inženýry v
rámci mezinárodního sdružení pro inženýry pedagogy IGIP“
Celková výše nadačního příspěvku:
98 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
70 000 Kč
Mezinárodní projekt vedoucí k vytvoření distančního kursu, po jehož absolvování mohou účastníci
získat mezinárodní kvalifikaci vysokoškolského pedagoga v rámci Evropské unie. Součástí projektu
je vydání učebních textů k 11 předmětům.
Spolupracující instituce: Universität Klagenfurt, Rakousko.
Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Technická universita, Liberec
Název projektu: Výukové centrum celoživotního vzdělávání učitelů českého jazyka a literatury
Celková výše nadačního příspěvku:
48 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
48 000 Kč
Poslední fáze projektu směřujícího ke zřízení regionálního Výukového centra pro další vzdělávání
učitelů. Součástí projektu je rovněž organizace seminářů pro pedagogy a odborníky z praxe s
důrazem na didaktiku výuky.
Spolupracující instituce: Universita Karlova, Praha; Akademie věd, Praha.
SPIRALIS, o. s., Praha
Název projektu: Vytvoření nového studijního oboru „Občanský sektor“ a jeho příprava na začlenění
do VŠ výuky v r. 2001
Celková výše nadačního příspěvku:
232 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
150 000 Kč
Projekt koncepční a obsahové přípravy nového uceleného vysokoškolského oboru na úrovni
magisterského studia a jeho zavedení na Universitě Karlově. Postupné zavedení přednáškových
bloků na čtyři regionální university. Vydání dvou učebních textů.
Spolupracující instituce: Universita Karlova, Praha; Akademie múzických umění, Praha; Jihočeská
universita, České Budějovice; Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové; Ostravská universita,
Ostrava; Masarykova universita, Brno; Janáčkova akademie múzických umění, Brno; Západočeská
universita, Plzeň; Universita Palackého, Olomouc; Slezská universita, Opava; Universita Jana
Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem; Technická universita, Liberec.

W – Alternativa, o. s., Brno
Název projektu: Specializační studium pro učitele waldorfských základních škol – II. fáze
Celková výše nadačního příspěvku:
106 000 Kč
Nadační příspěvek v roce 1999:
106 000 Kč
Mezinárodní projekt zaměřený na vytvoření komplexního výukového programu waldorfské
pedagogiky pro učitele základních škol. Ve II. fázi bude připravena koncepce a materiály pro české
školitele dalších učitelů na waldorfských školách.
Spolupracující instituce: Waldorfschule Zurich, Švýcarsko
NOVICIUS
Novicius je společným programem Vzdělávací nadace Jana Husa a nadace Civic Education Project,
administrativně zajišťovaný Husovou nadací.
Novicius je komplexní, intenzívní program vědecké a pedagogické přípravy pro začínající
vysokoškolské učitele v oblasti humanitních, společenských a právních věd. Poskytuje vybraným
kandidátům nadstandardní podporu na začátku jejich vědeckého a pedagogického působení na
vysoké škole, přičemž využívá znalostí a zkušeností zahraničních profesorů hostujících na našich
universitách a plnících v programu roli mentorů. Cílem programu je pomoci připravit kvalitní
vysokoškolské učitele schopné obstát v mezinárodní konkurenci.
V roce 1999 byli v programu zapojeni tito aspiranti a mentoři:
(1) Aspiranti, kteří zahájili program v roce 1996/97
Mgr. Ing. Petr Krohe, Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská universita, Opava
(2) Aspiranti, kteří zahájili program v roce 1997/98
Mgr. Pavel Ptáček, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta,
Universita Karlova, Praha
Mgr. Michal Sobotka, katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Universita Karlova,
Praha
Ing. Libor Žídek, katedra ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova universita, Brno
(3) Aspiranti a mentoři, kteří zahájili program v roce 1998/99
Mgr. Petr Bělovský, katedra právních dějin, Právnická fakulta, Universita Karlova, Praha
mentor: Kevin Gibbons, Velká Británie
Mgr. Pavla Buchtová, katedra anglistiky a amerikanistiky, Pedagogická fakulta, Masarykova
universita, Brno
mentor: Rebekah Bloyd, USA
Mgr. David Festa, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta,
Universita Karlova, Praha
mentor: RNDr. Petr Jehlička, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha
RNDr. Vít Jančák, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta,
Universita Karlova, Praha
mentor: RNDr. Petr Jehlička, Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova, Praha
Mgr. Jiří Kupr, katedra německého jazyka a literatury, Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové
mentor: Dr. Jürgen Beyer, Německo

Ing. Petr Toman, Ústav financí, Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno
mentor: Vincent Benziger, USA
(4) Aspiranti a mentoři, kteří zahájili program v roce 1999/2000
Mgr. Bohumil Havel, katedra obchodního práva, Právnická fakulta, Západočeská universita, Plzeň
mentor: Andrew R. Lebman, USA
Mgr. Radmila Pavlíčková, katedra historie, Filosofická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
mentor: Martin Elbel, PhD., Filosofická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
Mgr. Eva Sikorová, katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, Pedagogická
fakulta, Ostravská universita, Ostrava
mentor: Jeannine Lorenger, M.A., USA
Mgr. Kateřina Válová, katedra historie, Filosofická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
mentor: Jan Stejskal, PhD., Filosofická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
Nadační příspěvky programu Novicius v roce 1999 celkem:

795 688 Kč

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
Naše sesterská organizace ve Slovenské republice, Vzdelávacia nadácia Jana Husa, uskutečňuje
stejný program vzdělávacích programů jako Husova nadace v České republice. Vzdělávací nadace
Jana Husa udělila v roce 1999 slovenské nadaci nadační příspěvek na realizaci těchto programů:
A. PROGRAM PODPORY VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA
1. Cursus innovati
2. Novicius
3. Libri academici (Program podpory vydávania vysokoškolských učebníc)
4. Diskusné fórum Husovej nadácie o vzdelávaní
B. PROGRAM PODPORY OBČIANSKEHO VZDELÁVANIA
1. Res publica (Vzdelávacie aktivity – Vec verejná)
2. Program výchovy univerzitných lídrov
3. Odysea mysle
4. Správa majetku nadácií – cesta k trvalej udržateľnosti nadačného sektora
C. špeciálne projekty
D. Projekt rozvoja nadácie
Podrobnou zprávu o uskutečněných projektech lze najít ve výroční zprávě slovenské Vzdělávací
nadace Jana Husa.
Nadační příspěvek pro Vzdělávací nadaci Jana Husa ve Slovenské
republice:
3 344 474 Kč

PROGRAM PODPORY OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Program podpory občanské společnosti v roce 1999 spočíval především v aktivní účasti
představitelů nadace na projektech uskutečňovaných ve prospěch celého nadačního a neziskového
sektoru v České republice a na Slovensku.
Vzdělávací nadace Jana Husa se aktivně účastnila práce ve Fóru dárců a v Radě vlády pro nestátní
neziskové organizace, spolupracovala s East West Institute v Praze, a s dalšími českými nadacemi a
členové její správní rady a sekretariátu pracovali v těchto projektech:
• Otázky zřizování a správy nadací v ČR a SR
• Společné investování nadací
• Správa nadačního jmění a finanční management nadací
• Asociace nadací
• Etický kodex nadací
Kromě vkladu vlastní práce, vlastních znalostí a zkušeností do projektů nadačního sektoru udělila
nadace v Programu podpory občanské společnosti jeden nadační příspěvek:
Fórum dárců, Praha
Název projektu: Rozvoj filantropie v České republice
Celková výše nadačního příspěvku:
42 000 Kč
Nadační příspěvek byl určen pro rozvoj služeb poskytovaných Fórem dárců českému nadačnímu
sektoru.

SPECIÁLNÍ PROJEKTY
V rámci programu speciálních projektů podporujeme a uskutečňujeme vybrané projekty, které
napomáhají realizaci cílů nadace v hlavních oblastech jejího působení. V roce 1999 to byly tyto
projekty:
Nakladatelství Doplněk, Brno
Název projektu: „Sametoví filozofové“
Celková výše nadačního příspěvku:
185 000 Kč
Podpora překladu knihy Barbary Dayové „The Velvet Philosophers“ do češtiny a jejího knižního
vydání.
Masarykova universita, Brno
Název projektu: Rozcestí evropské kultury 1998 – zodpovědnost a naděje
Celková výše nadačního příspěvku:
50 000 Kč
Vytvoření sborníku písemných výstupů z mezinárodní konference o rozvoji kultury v rámci
evropských integračních procesů.
Projekt rozvoje nadace
Náklady projektu v roce 1999:
723 360 Kč
Projekt rozvoje nadace byl tříletým společným projektem české Vzdělávací nadace Jana Husa a
Vzdelávacej nadácie Jana Husa na Slovensku, který inspirovala a podporovala Fordova nadace.
Projekt měl tři hlavní cíle:
• Zkvalitnění práce nadace v oblasti správy a řízení
• Zkvalitnění práce nadace v oblasti propagace a styku s veřejností
• Zkvalitnění práce nadace v oblasti získávání finančních prostředků a posílení finanční
základny nadace
Těmto třem cílům odpovídaly tři na sebe navazující etapy práce, které v letech 1997-1999

uskutečňoval zvláštní tým pod vedením výkonných ředitelů obou nadací. Projekt byl završen v roce
1999. Jeho výstupy jsou trvalé zavedení nových organizačních struktur a mechanismů do práce
nadace, zvýšená profesionalita na všech stupních správy a řízení a podstatné zvýšení nadačního
jmění. Po skončení projektu se řízení rozvoje organizace stává trvalou součástí managementu
nadace.
FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA
Aktiva
Stálá aktiva
Nehmotný investiční majetek
Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku
Hmotný investiční majetek
Oprávky k hmotnému investičnímu majetku
Investiční cenné papíry
Stálá aktiva celkem

30 889 Kč
30 889 Kč
1 074 068 Kč
887 143 Kč
27 871 569 Kč
28 058 494 Kč

Oběžná aktiva
Pohledávky krátkodobé
Pohledávky dlouhodobé
Záloha daně FU
Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období
Oběžná aktiva celkem

50 250 Kč
70 354 Kč
20 379 Kč
22 633 Kč
6 881 730 Kč
3 928 Kč
7 049 274 Kč

Aktiva celkem

35 107 768 Kč

Pasiva
Vlastní zdroje
Nadační jmění včetně NIF
Ostatní majetek nadace
Fondy nadace
Hospodářský výsledek roku 1999 *)
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Závazky k institucím
Ostatní daně
Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem
*) Nerozdělený nadační dar

33 838 000 Kč
245 870 Kč
597 645 Kč
225 841 Kč
34 907 356 Kč
119 462 Kč
54 608 Kč
13 276 Kč
13 066 Kč
200 412 Kč
35 107 768 Kč

VÝSLEDOVKA
Výnosy
Tržby za vlastní výrobky a služby
Přijaté úroky
Kurzové zisky
Nadační dary fyzických osob
Nadační dary nepeněžní
Nadační dary plus převod z fondů
Tržby z prodeje cenných papírů
Výnosy z cenných papírů
Výnosy celkem

2 600 Kč
351 940 Kč
322 438 Kč
38 800 Kč
15 000 Kč
12 014 033 Kč
1 979 259 Kč
1 01 270 Kč
14 825 340 Kč

Náklady
Materiálové
Kancelářské potřeby
Tiskoviny
Ostatní nákupy
Materiálové náklady celkem

12 823 Kč
4 324 Kč
8 991 Kč
26 138 Kč

Služby
Poradenské, účetní a auditorské služby
Služné
Nájem
Telefon, fax, e-mail
Postovné
Ostatní služby
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby celkem

121 205 Kč
44 651 Kč
69 328 Kč
92 131 Kč
5 999 Kč
36 396 Kč
74 749 Kč
8 272 Kč
452 731 Kč

Osobní nákady
Mzdy zaměstnanců a ostatní dohody
Dohody o provedení práce
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Zákonné pojištění
Osobní náklady celkem

849 291 Kč
2 000 Kč
87 394 Kč
30 213 Kč
552 Kč
969 450 Kč

Ostatní
Přímé daně a poplatky
Odpisy HIM a DHIM
Bankovní poplatky
Kurzové ztráty
Náklady na nákup cenných papírů
Nadační příspěvky
Ostatní celkem
Náklady celkem

17 922 Kč
75 480 Kč
38 433 Kč
110 361 Kč
1 914 040 Kč
10 994 944 Kč
13 151 180 Kč
14 599 499 Kč

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ
Nadační příspěvky
Vzdělávací programy v České republice
Program podpory vyššího vzdělávání
Cursus innovati
Novicius
Higher Education Support Program
Akademické informační centrum
Vzdělávací programy ve Slovenské republice
Speciální projekty
Nadační příspěvky celkem

1 446 376 Kč
795 689 Kč
2 271 155 Kč
2 860 250 Kč
3 344 474 Kč
277 000 Kč
10 994 944 Kč

Náklady na správu nadace
Kancelářské potřeby
Poradenské, účetní a auditorské služby
Služné
Nájem
Telefon, fax, e-mail
Poštovné
Ostatní služby
Školení
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Mzdy zaměstnanců
Ostatní smlouvy
Dohody o provedení práce
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění
Přímé daně a poplatky
Odpisy HIM
Bankovní poplatky
Kurzové ztráty
Náklady na správu nadace celkem

26 138 Kč
121 205 Kč
44 651 Kč
69 328 Kč
92 131 Kč
5 999 Kč
35 646 Kč
750 Kč
74 749 Kč
8 272 Kč
335 691 Kč
513 600 Kč
2000 Kč
117 607 Kč
552 Kč
17 922 Kč
75 480 Kč
38 433 Kč
110 361 Kč
1 690 515 Kč

Náklady na nákup cenných papírů

1 914 040 Kč

Celkové náklady

14 599 499 Kč

VÝŠE NÁKLADŮ NA REŽII
Statut Vzdělávací nadace Jana Husa stanovuje toto omezení nákladů na režii nadace: „Celkové
roční náklady související se správou nadace nesmějí převýšit 20% hodnoty ročně poskytnutých
nadačních příspěvků.“ (Statut VNJH, čl. V, odst. 2.)
V roce 1999 byla výše nákladů na režii nadace 15, 38% celkové hodnoty poskytnutých nadačních
příspěvků.
VÝROK AUDITORA
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů ČR a s auditorskými
směrnicemi, vydanými Komorou auditorů ČR. Tyto směrnice požadují, aby audit byl naplánován a
proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti. Ověření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti
částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení vhodnosti a
správnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností. Jsem
přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.
Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek,
závazky a jmění Vzdělávací nadace Jana Husa ke dni 31. 12. 1999 a výsledek hospodaření za rok
1999 v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Na základě provedeného auditu vyslovuji k
účetní závěrce Vzdělávací nadace Jana Husa za rok 1999
výrok bez výhrad.
Ing. Jaroslava Čížková
AUDITOR – číslo dekretu 691
V Brně dne 13. 3. 2000

