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ROK ZMĚN
Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé,
rok 2000 byl pro Vzdělávací nadaci Jana Husa rokem největších změn od demokratické revoluce
v roce 1989. Ukončili jsme v něm úspěšně první dekádu své polistopadové práce („Desetiletí
obnovy 1990-2000“) a postupně jsme uvedli v život první programy a projekty nové etapy, v němž
naše cíle bude určovat dokument „Strategie rozvoje“ schválený správní radou pro léta 2000-2005.
„Strategie rozvoje“ určuje dvě hlavní oblasti působení nadace v prvním desetiletí 21. století, a sice
vzdělávání a občanskou společnost, a mění způsob práce nadace tak, že její těžiště se přesouvá od
vlastních programů ke grantové činnosti. Třetí oblastí naší práce je rozvoj nadace samotné tak, aby
se do roku 2005 stala finančně nezávislou.
V hlavní oblasti našeho působení, jíž je inovace výuky, pracujeme nyní dvojím způsobem. Jednak
nabízíme (společně s Nadací Open Society Fund) otevřený grantový program Higher Education
Support Program a na druhé straně uskutečňujeme vlastní program „Cursus innovati“. V něm si
ponecháváme aktivní roli tím, že sami iniciujeme a s vhodným partnerským pracovištěm
uskutečňujeme inovační projekty zaměřené na zavedení takových oblastí výuky, které v našem
vyšším vzdělávání dosud chybějí nebo se dosud rozvíjely nedostatečně.
Náš nejúspěšnější program minulých let, informační a poradenské služby o vzdělávání, zůstává
nadále prioritou naší činnosti. Tento program pracuje už několik let v Brně jako samostatná
organizace s názvem Akademické informační centrum (AIC) a o jeho služby je tak velký zájem, že
jsme se rozhodli podpořit jeho přeměnu v celostátně působící organizaci s tím, že druhé poradenské
centrum AIC bude v roce 2001 otevřeno v Praze.
Naše nadace po celou dobu své existence věnovala hodně energie, práce a finančních prostředků
rozvoji neziskového sektoru a občanské společnosti. Od roku 2000 budeme rozvoj občanského
sektoru trvale podporovat. Prvními oblastmi naší podpory se stalo budování znalostní a expertní
základny sektoru a posilování jeho infrastruktury.
Od roku 1993 buduje naše nadace systematicky své vlastní nadační jmění jako trvalý základ své
činnosti. Můžeme být hrdí na to, že do roku 2000 dosáhlo naše nadační jmění takové výše, že od
roku 2001 budeme schopni významnou část naší práce financovat z jeho výnosů. Budeme se i
nadále snažit získávat finanční prostředky na naše programy od našich tradičních dárců i od nových

příznivců; stejně tak budeme dále budovat i nadační jmění; ale základnu pro trvalou udržitelnost
naší činnosti jsme již vytvořili.
Na závěr mi dovolte zmínit se i o jedné změně osobní. Po jedenácti letech služby ve funkci ředitele
jsem usoudil, že nastal čas, kdy nejlépe prospěji dalšímu rozvoji nadace tím, že odstoupím a
uvolním své místo někomu novému. Vzdělávací nadace Jana Husa dozrála v kvalitní, plně
profesionální organizaci, a proto jsem si jist, že pro takovou změnu nastal ten pravý čas.
Chtěl bych na závěr svého působení v čele nadace upřímně poděkovat všem našim dárcům a
příznivcům, kteří rozvoj naší nadace dlouhodobě a štědře podporovali; všem pracovníkům
Husových nadací v Británii, Francii, USA a Kanadě, od nichž se nám dostalo tolika podpory a z
jejichž zkušeností jsme při budování naší nadace vycházeli; a všem členům správních orgánů
nadace a kolegům ve výkonných orgánech v České i Slovenské republice, jejichž obětavá a tvrdá
práce naši nadaci vytvořila. Dnešní podoba Vzdělávací nadace Jana Husa je především jejich dílem
a pro mě bylo velkou ctí s nimi pracovat.
Miroslav Pospíšil
V Brně, 1. ledna 2001
PROGRAMY A PROJEKTY VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA V ROCE 2000
V souladu se svým posláním rozdělovala Vzdělávací nadace Jana Husa finanční podporu
a uskutečňovala projekty v těchto programových oblastech:
AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ROZVOJ VYŠŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
ROZVOJ občanské společnosti

AKADEMICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Nadační příspěvek je určen na rozvoj Akademického informačního centra a jeho služeb a na
společný projekt se Vzdělávací nadací Jana Husa „Rozvoj vyššího vzdělávání“.
Celková výše nadačního příspěvku:

2 148 250 Kč

ROZVOJ VYŠŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Rozvoj vyššího vzdělávání je páteří činnosti Husovy nadace po celou dobu od roku 1989. Program
rozvoje vyššího vzdělávání uskutečňujeme společně s Akademickým informačním centrem, o.p.s.
Jeho cílem je regenerace, reforma a další rozvoj našeho vyššího vzdělávání v oblastech
humanitních, společenských a právnických věd. V roce 2000 jsme podporovali rozvojové projekty
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 vybraných vysokoškolských oborů
a zvyšování kvalifikace universitních učitelů. Vybranými prioritami programu v roce 2000 byla
podpora reformy učitelské přípravy a podpora rozvoje studií neziskového sektoru.

V roce 2000 byly v rámci programu Cursus innovati uděleny tyto nadační příspěvky (všechny údaje
v Kč):
Katedra pedag og iky, Pedag og ická fakulta, Universita Karlova, Praha
Inovace forem přípravy učitelů I. a II. stupně
138 300
Fakulta humanitních studií, Universita Karlova, Praha
Zavádění magisterského studijního programu Občanský sektor
187 000
Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova universita, Brno
Ekonomika a řízení nevládních neziskových organizací – II. fáze
4 2 522
HIGHER EDUCATION SUPPORT PROGRAM
Higher Education Support Program (HESP) je od roku 1999 společným programem Nadace Open
Society Fund a Vzdělávací nadace Jana Husa. HESP je otevřenou grantovou soutěží, která je určena
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 2000 byly v rámci programu Higher Education Support Program uděleny tyto nadační
příspěvky (všechny údaje v Kč):
Katedra andrag og iky a personálního řízeni, Filosofická fakulta, Universita Karlova, Praha
Koncepce práce s absolventy vysokých škol a vytvoření systému jejich celoživotního
vzdělávání.
61 800
Katedra historie, Pedag og ická fakulta, Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Dotvoř ení specializace Základy pomocných věd historických a archivnictví
4 2 000
Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno
Humanitní environmentalistika
63 000
Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Masarykova universita, Brno
Srovnávací etika II – Etika jako morální ekologie
55 000
Katedra filosofie a filosofie výchovy, Pedag og ická fakulta, Universita Karlova, Praha
CIVITAS – Kurikulum pro výchovu k občanství
4 0 000
Centrum pro studium vysokého školství, Praha
Dotvoř ení distančního kursu „Vysokoškolská pedagogika pro učitele - inženýry
v rámci mezinárodního sdružení pro inženýry pedagogy IGIP“
28 000
Spiralis, občanské sdružení, Praha
Vytvoření nového studijního oboru „Občanský sektor“ a jeho příprava na
začlenění do VŠ výuky v roce 2001
82 000
Katedra psycholog ie, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská universita, Praha
Rozvoj dovedností pro mezikulturní dorozumění a spolupráci
65 000
Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova universita, Brno
Zavedení specializace „Ekonomika a řízení nevládních neziskových organizací“ do
výuky distančního bakalářského studia
52 900
Centrum zahraničních studií, Masarykova universita, Brno
Středoevropská studia
100 000

Centrum romistiky, Pedag og ická fakulta, Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
Kultivace vzájemného respektu a tolerance mezi majoritní společností a romskou
minoritou
19 600
Katedra matematiky a informatiky, Fakulta sociálně ekonomická, Universita J. E. Purkyně,
Ústí nad Labem
Statistika pro sociální práci
59 000
Katedra sociolog ie, Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha
Ekonomická sociologie anglicky
70 000
Katedra sociolog ie, Filosofická fakulta, Universita Karlova, Praha
Rozvoj universitních kursů o multikulturalismu
55 000
Katedra české literatury, Pedag og ická fakulta, Masarykova Universita, Brno
Cesta současné školy ke škole tvořivé
70 600
Katedra psycholog ie, Pedag og ická fakulta, Masarykova Universita, Brno
Inovace psychologické pregraduální přípravy učitelů
57 800
Ústav slavistiky, Filosofická fakulta, Masarykova Universita, Brno
Areál – sociální vědy – filologie
4 9 225
Ústav urbanismu, Fakulta architektury, České vysoké učení technické, Praha
Interdisciplinární seminář pro kritiku veřejného prostoru
50 000
Katedra masové komunikace, Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha
Dějiny a současnost československého rozhlasu v kontextu vývoje evropských
rozhlasů
23 000
Katedra speciální pedag og iky, Pedag og ická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
Studium herního specialisty
32 800
Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita,
Brno
Masová média a politické strany v Československu v letech 1918 – 194 8
33 960
Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha
Současná francouzská filosofie
87 060
Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita,
Brno
Tvorba přednáškového kursu „Média, politika, identita“
37 4 50
Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii, občanské sdružení, Šternberk
Výchova k občanství a demokracii
82 500
Ústav klasických studií, Filosofická fakulta, Masarykova universita, Brno
Program doktorského studia středolatinské filologie
103 000
Ústav sociálních studií, Pedag og ická fakulta, Universita Hradec Králové
Citizens Advice Bureaux – vybudování fakultního pracoviště odborných praxí
studentů oboru sociální práce
29 000
Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Pedag og ická fakulta, Universita Karlova,
Praha
Nové přístupy k vyučování (nejen) matematice
55 000
Kritické myšlení, občanské sdružení, Praha
Myslí celá škola – nosný projekt Laboratoře kritického myšlení
250 000
Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha
Menšiny, veř ejná politika a sociální praxe
105 000
Ústav humanitních věd, Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická
universita, Brno
Globalizace, etika, ekonomika
81 100
Filosofická fakulta, Masarykova universita, Brno
Knihovnictví tř etího tisíciletí
300 000

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. Cílem programu je pomoci připravit kvalitní vysokoškolské učitele schopné obstát
v mezinárodní konkurenci.
V roce 2000 byli v programu zapojeni tito aspiranti a mentoři:
(1) Aspiranti a mentoři, kteří zahájili program v roce 1997/98
Ing. Roman Ptáček, Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita,
Brno
Mentor: Terrie James Carolan, USA
Mgr. Michal Sobotka, Katedra práva životního prostředí, Právnická fakulta, Universita Karlova,
Praha
Mentor: Prof. Roger Klein, USA
(2) Aspiranti a mentoři, kteří zahájili program v roce 1998/99
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
Ing. Petr Toman, Ústav financí, Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno
Mentor: Vincent Benziger, USA
(3) 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 2000 celkem

672 953 Kč

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
Naše sesterská organizace ve Slovenské republice, Vzdelávacia nadácia Jana Husa, vyvíjí činnost
ve stejných programových oblastech jako Husova nadace v České republice. V roce 2000
rozdělovala Vzdelávacia nadácia Jana Husa finanční podporu a uskutečňovala projekty
prostřednictvím těchto programů:
A. PROGRAM ROZVOJA VYŠŠIEHO VZDELÁVANIA
1. Cursus innovati
2. Novicius
3. Libri academici
B. PROGRAM ROZVOJA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
1. Res publica - Vec verejná
2. Správa majetku nadácií – cesta k trvalej udržateľnosti nadačného sektora
3. Etika a transparentnosť v nadačnom sektore
Nadační příspěvek pro Vzdělávací nadaci Jana Husa ve Slovenské republice

1 055 700 Kč

ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Cílem programu je podpora systémových změn, které směřují k rozvoji občanské společnosti,
neziskového sektoru a filantropie v České republice.
V roce 2000 byly prioritami programu:
• rozvoj infrastruktury nadačního sektoru
• rozvoj znalostní a vědomostní základny neziskového sektoru
V roce 2000 byly v rámci Rozvoje občanské společnosti uděleny tyto nadační příspěvky (všechny
údaje v Kč):
Spiralis, občanské sdružení, Praha
Občan a společnost – Historie neziskového sektoru v českých zemích
Fórum dárců, občanské sdružení, Praha
Rozvoj filantropie v České republice

225 4 24
4 2 000

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

33 689
-33 689
483 317
-419 976
27 680 869
27 744 210

Oběžná aktiva
Zboží na skladě
Pohledávky krátkodobé
Pohledávky dlouhodobé
Záloha daně FU
Pokladna
Bankovní účty
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
Oběžná aktiva celkem
Aktiva celkem

12 675
118 276
70 354
8 095
4 170
7 674 714
9 505
43 948
7 941 737
35 685 947

PASIVA
Vlastní zdroje
Nadační jmění včetně NIF
Ostatní majetek nadace
Fondy nadace
Hospodářský výsledek roku 2000
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Závazky k institucím
Ostatní daně
Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem
VÝSLEDOVKA
VÝNOSY
Tržby za prodané zboží
Přijaté úroky
Kurzové zisky
Nadační dary fyzických osob
Nadační dary plus převody z fondů
Tržby z prodeje cenných papírů
Výnosy z cenných papírů
Výnosy celkem

33 868 000
215 871
1 102 192
397 594
35 583 657
22 489
54 252
13 015
12 534
102 290
35 685 947

2 366
364 203
36 181
12 282
8 140 743
875 000
101 270
9 532 045

NÁKLADY
Materiálové
Kancelářské potřeby
Tiskoviny
Ostatní nákupy
Materiálové náklady celkem
Služby
Poradenské, účetní a auditorské služby
Služné
Nájem
Telefon, fax, e-mail
Poštovné
Školení
Propagace
Ostatní služby
Cestovné 11 845
Náklady na reprezentaci
Služby celkem
Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců a ostatní smlouvy
Dohody o provedení práce
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní pojištění
Osobní náklady celkem
Ostatní
Cena prodaného zboží
Přímé daně a poplatky
Odpisy HIM
Bankovní poplatky
Kurzové ztráty
Členské příspěvky
Prodané cenné papíry
Nadační příspěvky
Ostatní celkem
Náklady celkem
ČLENĚNÍ NÁKLADŮ
Nadační příspěvky
Akademické informační centrum
Rozvoj vyššího vzdělávání
Cursus innovati
Higher Education Support Program
Novicius
Vzdělávací programy ve Slovenské republice
Rozvoj občanské společnosti
Nepeněžní příspěvky
Nadační příspěvky celkem
NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE
Kancelářské potřeby
Tiskoviny
Ostatní nákupy

9 402
4 511
3 744
17 657
88 793
35 574
48 096
56 129
6 536
6 688
9 272
8 648
7 955
279 536
803 105
3 835
116 310
2 613
925 863
2 366
6 650
19 439
37 516
77 707
850
871 570
6 895 298
7 911 396
9 134 451

2 148 250
367 822
2 251 795
672 953
1 055 700
267 424
131 354
6 895 298
9 402
4 511
3 744

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

88 793
35 574
48 096
56 129
6 536
6 688
9 272
8 648
11 845
7 955
803 105
3 835
116 310
2 613
2 366
6 650
19 439
850
37 516
77 707
1 367 584

PRODANÉ CENNÉ PAPÍRY
CELKOVÉ NÁKLADY

871 570
9 134 451

SPRÁVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z NADAČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU
V roce 1999 se Vzdělávací nadace Jana Husa zúčastnila výběrového řízení vyhlášeného vládou
České republiky na přidělení finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) v první
etapě. VNJH ve výběrovém řízení uspěla v oblasti vzdělávání a na základě usnesení
č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8. 7. 1999 na ni byla převedena částka ve
výši 29 038 000 Kč určená k navýšení jejího nadačního jmění. Výnosy z této části nadačního jmění
bude VNJH každoročně používat k podpoře projektů v oblasti vzdělávání.
Přehled o dosavadní správě finančních prostředků z Nadačního investičního fondu
Datum př ijetí finančních prostředků NIF
Výše přijatých finančních prostředků NIF
Způsob uložení:
18. 11. 1999 – 1. 12. 1999
1. 12. 1999 – 13. 12. 1999

13. 12. 1999 – 31. 12. 2000

Výnos za období 18. 11. – 31. 12. 1999
Odhad výnosu v roce 2000 (není uveden
v účetnictví)

18. 11. 1999
29 038 000 Kč

29 038 000 Kč: účet BONUS 34 9070001/4 4 00
vedený u Erste Bank Sparkassen Brno
27 000 000 Kč: podílové listy Balancovaného fondu
nadací, ŽB- Trust Praha
2 038 000 Kč: účet BONUS 34 9070001/4 4 00
vedený u Erste Sparkassen Brno
27 000 000 Kč: podílové listy Balancovaného fondu
nadací, ŽB- Trust Praha
2 038 000 Kč: účet 094 9070005/4 4 00 vedený
u Erste Bank Sparkassen Brno
53 195, 39 Kč
1 150 000 Kč

Užití výnosu z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu
Výnos za krátké období konce roku 1999 (18. 11. – 31. 12 1999) ve výši 53 195, 39 Kč byl pro
rozdělování nadačních příspěvků nedostatečný. Proto bude použit až společně s výnosem za rok
2000.
Vyplacení prvních výnosů z podílových listů Balancovaného fondu nadací očekáváme po skončení
druhého kvartálu roku 2001, takže celkový výnos bude nadací poprvé rozdělován v druhé polovině
roku. K tomu účelu vyhlašuje VNJH pro rok 2001 dva nové grantové programy: „Program podpory
nestátních neziskových organizací v oblasti vzdělávání“ a „Učící se společnost“.
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 2000 byla výše nákladů na režii nadace 19, 83% celkové hodnoty poskytnutých nadačních
příspěvků.

Z VÝROKU 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. 2000 a výsledek hospodaření za rok
2000 v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Na základě provedeného auditu vyslovuji
k účetní závěrce Vzdělávací nadace Jana Husa za rok 2000
výrok bez výhrad.
Ing. Jaroslava Čížková
AUDITOR – číslo dekretu 691
V Brně dne 19. 2. 2001

