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Úvod
ÚVODEM
Uplynul další rok a přišel čas, abychom se ohlédli zpět a zhodnotili, co
přinesl nám a také příjemcům našich nadačních příspěvků.
V oblasti vzdělávání jsme v minulém roce podpořili řadu projektů, které
přinášejí nové pohledy na naše univerzity. Jelikož nad vysokými školami
neustále visí hrozba odchodu nadaných mladých učitelů, kteří nejsou
dostatečně finančně ohodnoceni, rozhodla se nadace vyhlásit Stipendium
Husovy nadace, jehož cílem je umožnit začínajícím akademickým
pracovníkům důstojnější start do jejich pedagogické a vědecké činnosti.
Podporou perspektivních učitelů veřejných vysokých škol bychom chtěli
přispět ke zvýšení kvality vzdělávání, které poskytují.
Ve spolupráci s Americkým velvyslanectvím a Fulbrightovou komisí jsme
pořádali semináře pro středoškolské učitele. Jejich cílem byla vzájemná
výměna zkušeností a srovnání vzdělávacího systému v České republice a
USA.
Jsme nadací, která za léta svého působení získala mnoho zkušeností, a
z této pozice se snažíme přispívat také k rozvoji celého nadačního sektoru.
Člen naší Správní rady, ing. Jiří Müller se významně podílí na tvorbě
legislativy. Ve spolupráci s nadací Partnerství a nadací VIA jsme v minulém
roce nadále rozvíjeli program Posílení regionálních nadací a nadačních
fondů, ať už formou finanční podpory těmto méně zkušeným nadačním
subjektům nebo organizováním školení a seminářů.
Bohužel minulý rok provázely také smutnější události. Po zákeřné nemoci
nás náhle opustila dlouholetá členka Správní rady PhDr. Janka Balážová,
která po řadu let pomáhala obnově a rozvoji výuky filosofie na Slovensku.
Prostřednictvím práce pro nadaci i nezištnou pomocí v dalších neziskových
organizacích přispěla významně k rozvoji vzdělávání v humanitních a
společenskovědních oborech v České i Slovenské republice.
Závěrem roku jsme se rozloučili s francouzským filosofem Jacquesem
Derridou, který byl zakladatelem a místopředsedou francouzské
Association Jan Hus. Tato organizace nám velmi významně pomáhala
v dobách totality, sám Jacques Derrida byl za svou pomoc českým
intelektuálům uvězněn a propuštěn až na zásah tehdejší francouzské vlády.
V porevolučních letech se podílel na organizaci Letní školy francouzské
filosofie, která je společným mezinárodním projektem Husových nadací, a
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na dalších aktivitách, jimiž přispěl k rozvoji výuky filosofie v České i
Slovenské republice.
Smutné události posledních let nás velmi rmoutí, ale současně nám
připomínají historii naší nadace v méně svobodné době a její vizi, která se
od té doby nezměnila: společnost, v níž je samozřejmostí svobodný tok
myšlenek a informací, společnost, v níž svobodné a kvalitní vzdělávání je
jednou ze základních a nejdůležitějších hodnot, společnost, ve které si je
každý občan vědom svých práv, povinností a zodpovědnosti.

Ivana Hurytová
Ředitelka programů
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PROGRAMY A PROJEKTY VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA
V ROCE 2004
V souladu se svým posláním Vzdělávací nadace Jana Husa rozdělovala
finanční podporu a uskutečňovala projekty v těchto programových
oblastech:
•
•
•

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ
ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
MEZINÁRODNÍ PROGRAMY SÍTĚ NADACÍ JANA HUSA

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ
Rozvoj vzdělávání je páteří činnosti Husovy nadace po celou dobu jejího
legálního působení po roce 1989. Jeho cílem je regenerace, reforma a další
rozvoj vyššího vzdělávání v oblastech humanitních, společenských a
právnických věd a podpora rozvoje dalších forem vzdělávání. V roce 2004
nadace podporovala vzdělávací projekty prostřednictvím tří programů:
„Cursus innovati”

– program
podpory
komplexní
inovace a trvalého rozvoje vyššího
vzdělávání

„Stipendium Husovy nadace“

– program podpory začínajících
akademických pracovníků

„Program pro učitele a ředitele – organizace série seminářů o
středních škol“
středoškolských systémech v ČR a
USA
CURSUS INNOVATI
Program podpořený z příspěvků Nadačního investičního fondu
Cursus innovati je dlouhodobý program podpory inovace vybraných
vysokoškolských oborů. Od roku 2002 se soustřeďuje na rozvoj výuky v
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neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech a
také na výzkum, který slouží výuce.
V roce 2004 byly v rámci programu Cursus innovati uděleny tyto nadační
příspěvky (v Kč):
Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Universita Palackého, Olomouc
Úvod do kognitivních věd – rozšíření projektu
28 695
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha
Příprava a realizace kurzu / semináře: Vývoj lidské mysli
a porozumění odlišným přístupům myšlení

72 000

Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita
Karlova, Praha
Podpora zavedení kurzu „Antropologie hranic“, 2004-2006
167 923
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova
univerzita, Brno
Úvod do australské literatury
41 717
Ústav filosofie a religionistiky, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova,
Praha
Židovská filosofie a rabínská literatura
95 155
Celková výše nadačních příspěvků:

405 490

V roce 2004 byly v rámci programu Cursus innovati uděleny tyto
individuální nadační příspěvky (nehrazeno z Nadačního investičního
fondu):
Katedra sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha
Mgr. Petra Klvačová, PhDr. Olga Šmídová, Mgr. Blanka Trávníková,
Mgr. Ivan Vodochodský
Inovace výuky kvalitativních metod výzkumu
71 000
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V roce 2004 vyšly v programu Cursus Innovati a Higher Education Support
Program s podporou nadace tyto publikace:
Barša, Pavel, Císař, Ondřej: Levice v postrevoluční době, Centrum pro
studium demokracie a kultury, Brno 2004.
Hloušek, Vít, Kopeček, Lubomír: Konfliktní demokracie, Masarykova
univerzita, Brno 2004.
Novotná, Eliška: Lokální ankety, Vysoká škola ekonomická, nakladatelství
Oeconomica, Praha 2004.
Pavlovská, Marie, ed.: Komunikace a řešení problémových situací ve škole,
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2004.
Rosenmayer, Tomáš a kol.: Ekonomické výsledky nadačních subjektů
v roce 2002, Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Brno 2004.
Sczepanik, Petr, ed.: Nová filmová historie, Nakladatelství Herrmann &
synové, Praha 2004.
Sedláková, Jaroslava: Vybrané problémy sociální politiky, Vysoká škola
ekonomická, nakladatelství Oeconomica, Praha 2004.
Tulka, Jaroslav, ed: Komunikabilita – a její kultivace – jako předpoklad
pedagogické způsobilosti, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2004.

9

VÝROČNÍ ZPRÁVA
STIPENDIUM HUSOVY NADACE
Program podpořený z příspěvků Nadačního investičního fondu a
z příspěvků společnosti Daniel Šorm, a.s.
Veřejné vysoké školy jsou v současné době ohroženy odchodem nadaných
mladých učitelů, kteří nejsou dostatečně finančně ohodnoceni. Cílem tohoto
programu je umožnit začínajícím akademickým pracovníkům důstojnější
start do jejich pedagogické a vědecké činnosti, a přispět tak ke zvýšení
kvality výuky na vysokých školách.
V roce 2004 byly v rámci programu uděleny tyto nadační příspěvky (v Kč):
PhDr. Mgr. Veronika Bílková, E.MA
60 000
Katedra mezinárodního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova,
Praha
JUDr. et Mgr. Marek Čejka
60 000
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociální studií,
Masarykova univerzita, Brno
Mgr. Michaela Černá
60 000
Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita
Karlova, Praha
Mgr. Kateřina Janků
60 000
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta,
Ostravská univerzita, Ostrava
PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek
60 000
Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Fakulta humanitních studií,
Západočeská univerzita, Plzeň
Mgr. Martin Hájek, Ph. D.
60 000
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova,
Praha
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Mgr. Petr Kitzler
60 000
Ústav klasických studií, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Celková výše nadačních příspěvků:

420 000

PROGRAM PRO UČITELE A ŘEDITELE STŘEDNÍCH ŠKOL
Společný program Vzdělávací nadace Jana Husa, Velvyslanectví Spojených
států v ČR a J. W. Fulbright Commission v ČR, jehož cílem bylo uspořádání
série seminářů o českém a americkém středoškolském systému.
V rámci programu se v roce 2004 uskutečnily dva semináře:
„Management středních škol v USA a v České republice“ - seminář určený
především pro ředitele škol
Pedagogické centrum Praha, Kralupy nad Vltavou, 18. března 2004
„Středoškolské vzdělávání v USA a v České republice – srovnání a
inspirace“
Pedagogické centrum Jihlava, 29. dubna 2004
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ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Cílem je podpora systémových změn, které směřují k rozvoji občanské
společnosti, neziskového sektoru a filantropie v České republice.
V roce 2004 nadace tyto změny podporovala prostřednictvím těchto
programů:
„Výzkum neziskového sektoru”

– program,
který
směřuje
k systematickému
mapování
neziskového sektoru v ČR a k jeho
trvalému sledování

„Legislativní a fiskální prostředí – program, který přispívá ke
pro neziskový sektor“
zdokonalení
právního
a
ekonomického prostředí, v němž
působí neziskový sektor
„Posílení regionálních nadací a – operačně-grantový
program
nadačních fondů“
zaměřený na podporu nadací,
které
nebyly
podpořeny
z Nadačního investičního fondu, a
nadačních fondů v regionech

VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU
Program podpořený z prostředků Nadačního investičního fondu
Prioritou programu byl v roce 2004 popis a analýza ekonomiky nadačního
sektoru.
V roce 2004 nadace neudělila v programu žádný příspěvek.
LEGISLATIVNÍ A FISKÁLNÍ PROSTŘEDÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR
Program podpořený z prostředků Nadačního investičního fondu
Cílem programu je posílení a zkvalitnění legislativního prostředí, v němž
pracují nadace i další neziskové organizace.
V roce 2004 nadace neudělila v programu žádný příspěvek.
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POSÍLENÍ REGIONÁLNÍCH NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ
Společný program Vzdělávací nadace Jana Husa a Nadace
Partnertství. Je součástí programu „Trust pro občanskou společnost ve
střední a východní Evropě“, který spravuje v ČR Nadace VIA.
Cíle programu jsou:
- 20 - 25 regionálních nadací a/nebo nadačních fondů bude vyškoleno
v základech nejdůležitějších aspektů práce nadace
- Nejméně 10 regionálních nadací a/nebo nadačních fondů bude
prakticky i institucionálně připraveno na roli stabilního regrantujícího
partnera krajským samosprávám, státním institucím, soukromým
dárcům i mezinárodním institucím.
- 3 – 5 nejlepších nadačních subjektů z tohoto souboru bude navíc
vybaveno nadačním jměním ve výši do 2 mil. Kč
V roce 2004 jsme v rámci školicího programu pořádali pro regionální
nadace a nadační fondy následující semináře:
Fundrising III
Brno, 10. – 11. 3. 2004
Evidence grantů, účetnictví a Endowment
Brno, 5. 5. 2004
Management (pořádáno ve spolupráci s Fórem dárců)
Praha, 14. – 15. 9. 2004
Strukturální fondy Evropské unie. Role nadace v regionu a mezinárodní
aspekty činnosti regionálních nadací (pořádáno ve spolupráci s Fórem
dárců)
Praha, 19. - 20. 10. 2004
Strategické plánování II.
Liberec, 7. – 8. 12. 2004
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V rámci programu byly uděleny následující nadační příspěvky určené na
grantové programy v regionech a jako pobídkové granty (uváděno v Kč):
Nadace Jana Pivečky, Slavičín

400 000

Nadace Patrik dětem, Ostrava

300 000

RENESANCE 21 - Nadace pro ochranu a rozvoj Krušných hor a Poohří,
Jirkov u Chomutova
150 000
Nadační fond VIA VITAE, Ostrava

150 000

Celková výše nadačních příspěvků:

1 000 000
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MEZINÁRODNÍ PROGRAMY SÍTĚ NADACÍ JANA HUSA
Mezinárodní programy sítě nadací Jana Husa jsou vlastní profilové
programy, na kterých nadace spolupracuje se Vzdělávací nadací Jana
Husa na Slovensku, Association Jan Hus ve Francii a Jan Hus
Educational Foundation ve Velké Británii.
LETNÍ ŠKOLA FRANCOUZSKÉ FILOSOFIE
Cílem programu je podpora dlouhodobé spolupráce francouzských,
českých a slovenských studentů a učitelů filosofie a příbuzných
humanitních oborů. Vyvrcholením celoroční spolupráce je letní škola
francouzské filosofie, kterou organizačně zajišťuje střídavě Vzdělávací
nadace Jana Husa v České republice, Vzdelávacia nadácia Jana Husa ve
Slovenské republice a Association Jan Hus ve Francii. Tím je také určeno
místo konání letní školy, které se rovněž pravidelně střídá.
V létě 2004 se francouzští, čeští a slovenští filosofové setkali na Slovensku
na zámku v Topolčiankách na společné Letní škole s názvem „Rozhovor –
Topolčianky 2004“. Pokračuje tak úspěšná mezinárodní spolupráce.
FOND NA ROZVOJ DEMOKRACIE
Vzdělávací nadace Jana Husa vyrostla z hnutí, dnes označovaného jako
„podzemní universita“, které vzniklo v komunistickém Československu v
dobách normalizace. K podpoře výuky v seminářích „podzemní
university“, nezávislého bádání, samizdatové vydavatelské činnosti a
svobodných kulturních aktivit v Československu byly založeny britská a
francouzská Vzdělávací nadace Jana Husa, k jejichž činnosti se během
osmdesátých let připojily Husovy nadace v Kanadě, USA, Beneluxu a
Německu.
V roce 2001 byl ve spolupráci s britskou Jan Hus Educational Foundation
založen Fond na rozvoj demokracie. Jeho vytvořením by nadace chtěla
navázat na tyto tradice z vlastní historie a vytvořit program na podporu
šíření demokratických idejí v zemích, ve kterých jsou dnes ohrožovány.
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GRANTOVÁ PRAVIDLA VZDĚLÁVACÍ NADACE JANA HUSA
V roce 2004 Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila z prostředků NIF
programy Cursus Innovati, Stipendium Husovy nadace, Legislativní a
fiskální prostředí pro neziskový sektor a Výzkum neziskového sektoru.
Programy byly vyhlášeny veřejně prostřednictvím médií. Uzávěrka
programu Stipendium Husovy nadace byla 30. června 2004 a programů
Legislativní a fiskální prostředí pro neziskový sektor a Výzkum
neziskového sektoru 15. července 2004. Žádosti byly posuzovány na
zasedání Správní rady 5. září 2004. Uzávěrka programu Cursus Innovati
byla 15. září 2004 a žádosti byly posuzovány na zasedání Programového
výboru pověřeného Správní radou 23. října 2004.
Žádosti byly přijímány a posuzovány dle následujících pravidel.
Pravidla pro přijímání žádostí o nadační příspěvek
Vzdělávací nadace Jana Husa je zřízena k podpoře rozvoje vzdělanosti,
kultury a duchovních hodnot.
Své poslání nadace plní prostřednictvím grantových programů, které
definují oblasti, do nichž jsou nadační příspěvky udělovány, a okruh
právnických či fyzických osob, které mohou o podporu žádat.
Informace o grantových programech jsou zveřejňovány tak, aby byly
přístupné všem zájemcům o podporu. Nadace je přitom povinna použít co
nejvíce možných způsobů, jak veřejnost informovat.
Zájemci o podporu mohou získat informace také v kanceláři nadace.
Pracovníci nadace poskytují informace, poradenství a pomoc všem
zájemcům o podporu.
Žádosti o nadační příspěvky přijímá nadace po dobu celého roku.
Před podáním kompletní žádosti se žadatel může obrátit na nadaci se
stručným popisem projektového záměru, ve kterém popíše cíle projektu,
plán realizace a uvede předběžný rozpočet. Projektový záměr posoudí
sekretariát nadace a vyhovuje-li zveřejněným kritériím příslušného
grantového programu, pracovníci nadace vyzvou předkladatele, aby podle
jejich pokynů vypracoval úplný písemný projekt. Uzávěrka příjmu projektů
je vyhlašována pro každý grantový program zvlášť.
Pro vypracování projektového záměru nestanovuje nadace žádná pravidla.
Projektový záměr (stručný popis plánovaného projektu) musí však
16
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obsahovat název projektu, údaje o řešiteli a dalších účastnících projektu,
cíle projektu, plán realizace a předběžný rozpočet rozepsaný do hlavních
položek.
Žádost je předkládána k posouzení Programovému výboru pověřenému
Správní radou nebo Správní radě dle toho, o jaký grantový program se
jedná. Žádost musí mít podobu písemně vypracovaného projektu, ke
kterému se přikládá resumé projektu.
Projekt musí obsahovat tyto informace:
a) název projektu
b) údaje o řešiteli a dalších účastnících projektu (informace o organizaci
předkládající projekt, stručné profesní životopisy řešitele a účastníků)
c) hlavní a dílčí cíle projektu, předpokládané výsledky a výstupy
d) popis současného stavu řešené problematiky
e) charakteristiku navrhovaného řešení
f) podrobný popis projektu (realizační plán)
g) podrobný časový harmonogram
h) plán monitorování a hodnocení projektu
i) podrobný rozpočet
j) údaje o jiných zdrojích financování projektu
k) plánovaný další vývoj řešené problematiky po ukončení projektu
l) případně další specifické informace dané konkrétním grantovým
programem
Resumé projektu se podává na předepsaném formuláři a musí obsahovat
tyto informace:
a) název projektu
b) identifikaci řešitele a dalších účastníků projektu
c) hlavní a dílčí cíle projektu, předpokládané výsledky a výstupy
d) hlavní body realizačního plánu a časového harmonogramu
e) celkový rozpočet rozepsaný do hlavních položek
f) částku požadovanou od nadace a částky poskytnuté dalšími subjekty
a/nebo částky od nich požadované
g) jména dvou navrhovaných oponentů
h) podpis řešitele a podpis vedoucího pracoviště, pokud není totožný
s řešitelem.

17

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Úplný písemný projekt včetně resumé zašle nebo doručí žadatel v jednom
vyhotovení kanceláři nadace. Projekt je rovněž nutno dodat v elektronické
podobě.
Pracovníci sekretariátu přijmou a předloží Programovému výboru/
Správní radě jen ty žádosti, které byly nadaci doručeny včas a které jsou
úplné po formální stránce.
Sekretariát nadace nepřijme žádost, která byla správní radou již jednou
zamítnuta.
Sekretariát má rovněž právo odmítnout žádost od řešitele, který má
k nadaci nevyrovnané závazky.
Pravidla pro projednávání žádostí o nadační příspěvek
Sekretariát předkládá Programovému výboru/Správní radě k projednání
žádosti, které obdržel do vyhlášené uzávěrky příslušného grantového
programu. Nejméně dva týdny před schůzí Programového výboru rozešle
sekretariát nadace všem členům Programového výboru/Správní rady
resumé všech žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku.
Programový výbor/Správní rada posuzuje žádosti o příspěvky na
zvláštním zasedání, které svolává předseda podle ročního plánu schůzí.
Programový výbor/Správní rada posuzuje pouze ty žádosti, jejichž resumé
byla členům rozeslána před zasedáním. V naléhavých případech může
projektový manažer předložit žádost až na zasedání. V takovém případě se
přítomní nejprve rozhodnou, zda se budou takovou žádostí zabývat.
Ke každému projektu dodá odpovědný projektový manažer tzv. anotaci shrnutí nejdůležitějších poznatků o projektu, jeho historii, jeho řešiteli a
účastnících. Každý člen Programového výboru/Správní rady je povinen
seznámit se s resumé a anotacemi předkládaných projektů před zasedáním
Programového výboru/Správní rady.
Kompletní projekty mohou být členům Programového výboru/Správní
rady zaslány v elektronické podobě na vyžádání. Na zasedání je dispozici
plný text každého projektu a veškerá přiložená dokumentace. Tyto
dokumenty jsou v zasedací místnosti přístupny k nahlédnutí šedesát minut
před plánovaným začátkem jednání a po celou dobu projednávání žádostí.
Na zasedání jsou přítomni ti pracovníci sekretariátu, kteří zodpovídali za
přijetí projednávaných žádostí a kteří mohou k předkládaným projektům
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podat vysvětlení, zodpovědět otázky členů Programového výboru/
Správní rady a jsou podrobně seznámeni s dokumentací projektů.
Programový výbor/Správní rada při projednávání žádostí posuzuje soulad
projektu s posláním a cíli nadace a s kritérii daného grantového programu,
předpokládaný dopad projektu na řešenou problematiku, kvalitu projektu,
soulad mezi stanovenými cíli projektu a realizačním plánem,
uskutečnitelnost projektu, hospodárnost řešení a přiměřenost rozpočtu.
Při posuzování předložených žádostí o nadační příspěvek má Programový
výbor/Správní rada právo požádat o konzultaci další osoby nebo si
objednat vypracování oponentských posudků.
Programový výbor/Správní rada může učinit tato rozhodnutí:
a) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši
b) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši
c) schválit poskytnutí nadačního příspěvku s podmínkou
d) zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku
e) vrátit žádost k přepracování
f) odložit rozhodnutí
Rozhodne-li se Programový výbor/Správní rada pozměnit rozpočet
projektu, musí tato změna být žadateli zdůvodněna. V ostatních případech
se rozhodnutí žadatelům nevysvětlují.
Vrátí-li Programový výbor/Správní rada žádost k přepracování, musí
označit části projektu, kterých se přepracování má týkat, a důvody, pro
které považuje tyto části za nedostatečné.
Důvodem k odkladu rozhodnutí může být pouze objednávka
oponentských posudků nebo nedostatek disponibilních finančních
prostředků.
Rozhodnutí o poskytnutí nadačních příspěvků je ve výlučné pravomoci
Programového výboru pověřeného Správní radou a sestávajícího z jejích
členů, případně celé Správní rady.
Rozhodnutí Programového výboru/Správní rady je konečné a musí být
žadateli oznámeno dopisem odeslaným nejpozději do čtrnácti dnů po
zasedání.
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7. Výsledky výběrového řízení
Přehled vybraných projektů, příjemců nadačních příspěvků a výše
přidělené částky jsou uvedeny v části výroční zprávy „Programy“ a na
webových stránkách nadace.
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Finanční zpráva

FINANČNÍ ZPRÁVA (v Kč)
ROZVAHA
AKTIVA
Dlouhodobý majetek
Drobný nehmotný majetek
Oprávky k drobnému nehmotnému majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému
majetku
Dluhové cenné papíry
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý majetek celkem

33 689
- 33 689
177 658
- 177 658
119 428
-119 428
470 000
39 254 619
39 724 619

Krátkodobý majetek
Zboží na skladě
Pohledávky krátkodobé
Jiné pohledávky
Pokladna
Bankovní účty
Dlužné cenné papíry k obchodování
Příjmy příštích období
Náklady příštích období
Krátkodobý majetek celkem
AKTIVA CELKEM

31 874
38 240
80 900
2 387
27 215 645
16 487 168
1 401 237
3 258
45 260 989
84 985 608

PASIVA
Vlastní zdroje
Nadační jmění registrované NIF
Nadační jmění NIF k 31. 12. 2004 nezaregistrované
Ostatní majetek nadace
Fondy nadace
Výsledek hospodaření 2004
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57 980 000
10 724 000
5 273 002
9 800 466
33 942

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nerozdělený zisk z roku 2003
Oceňovací rozdíly z přecenění cenných papírů
Vlastní zdroje celkem

53 167
519 459
84 384 036

Cizí zdroje
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Zaměstnanci
Závazky k institucím
Ostatní přímé daně
Výnosy příštích období
Cizí zdroje celkem

12 804
56 386
4 080
28 146
10 170
489 986
601 572

PASIVA CELKEM

84 985 608
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
A. NÁKLADY
Činnost

Hlavní

Zdaňovaná

Celkem

I. Spotřebované nákupy celkem
Kancelářské potřeby
Tiskoviny
Prodané zboží
Spotřebované nákupy celkem

70860
5817
76677

3730
1008
4738

74 590
5 817
1 008
81 415

II. Služby
Poradenské, účetní a auditorské služby
Ostatní účetní a poradenské služby
Nájem
Telefon, fax, e-mail
Poštovné
Služby spojené se školením
Propagace
Ostatní služby
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Minolta
Služby celkem

14 800
1 900
77 202
27 296
8 085
95 529
21 095
28 322
80 556
28 384
14 502
397 671

4 062
1 364

764
6 190

14 800
1 900
81 264
27 296
9 449
95 529
21 095
28 322
80 556
28 384
15 266
403 861

III. Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců a ostatní smlouvy
Ostatní náklady osobní
Dohody o provedení práce
Náklady na civilní službu
Sociální a zdravotní pojištění
Osobní náklady celkem

701 354
32 550
45 007
52 782
248 544
1 080 237

34 242

12 020
46 262

735 596
32 550
45 007
52 782
260 564
1 126 499

V. Ostatní náklady
Bankovní poplatky
Členské příspěvky
Drobné dary
Správní poplatky, kolky
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady celkem

16 423
10 000
3 420
110
9 774
39 927
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16 423
10 000
3 420
110
9 774
39 927

VÝROČNÍ ZPRÁVA
Činnost

Hlavní

Zdaňovaná

Celkem

VI. Ostatní prodaný majetek
Prodané cenné papíry
Ostatní prodaný majetek celkem

16 071 764
16 071 764

2 394 384 18 466 148
2 394 384 18 466 148

NÁKLADY CELKEM

17 666 077

2 451 574 20 117 651

B. VÝNOSY
Tržby za prodané zboží
Tržby za vlastní výkon služeb
Přijaté úroky
Nadační dary účtované do výnosů
Tržby z prodeje cenných papírů
Výnosy z cenných papírů
Přeúčtování z fondů

6 253
277 826
15 871 605
253 978
1 279 707

2 242
38 000
6 253
277 826
2 147 507 18 019 112
274 475
528 453
1 279 707

VÝNOSY CELKEM

17 689 369

2 462 224 20 151 593

2 242
38 000

POUŽITÍ MAJETKU NADACE
NADAČNÍ DARY A VLASTNÍ PŘÍJMY
Barbara Day, s. r. o.
Daniel Šorm, a.s.
Nadace Partnerství
NIF II, Fond národního majetku
výnosy z bankovních účtů
skutečné výnosy z cenných papírů
výnosy z prodeje cenných papírů

21 868 303
10 000
50 000
4 400 000
15 336 000
398 764
1 210 292
-227 979
1 825 490

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Rozvoj vyššího vzdělávání
Cursus innovati
Stipendia Husovy nadace
Posílení regionálních nadací

405 490
420 000
1 000 000

NÁKLADY NA SPRÁVU NADACE

1 651 503
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NIF
SPRÁVA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z NADAČNÍHO
INVESTIČNÍHO FONDU
Celková výše z NIF k 31.12.2004
68 704 000
z toho k 31.12.2004 zapsáno u rejstříkového soudu
57 980 000
Výše nadačního příspěvku z NIF 1. 1. 2004
53 368 000
V průběhu roku jsme obdrželi tyto částky:
připsáno na účet dne 21.1.2004
4 612 000
zápis do nadačního jmění 10. dubna 2004
připsáno na účet dne 12.12.2004
10 724 000
podáno k zápisu na rejstříkový soud 21.12.2004
Způsob uložení k 1.1.2004
Podílové listy Balancového fondu nadací, ŽB Trust
27 000 000
Účet Raiffeisen Bank
26 368 000
Z tohoto účtu bylo investováno do těchto
cenných papírů:
CP Raiffeisen Bank
7 939 228
Peněžní fond KB
10 425 000
Změny provedené v průběhu roku 2004
5.4.2004 Prodej CP Raiffeisen Bank
převod finančních prostředků z Raiffeisen Bank na nový účet do
Živnostenské banky
K 31.12.2004 zaregistrováno:
podílové listy Balančního fondu nadací, ŽB Trust
27 000 000
účet Živnostenské banky 502-1923850024/0400
30 980 000
Do nadačního jmění byly zapsány smlouvy o prodeji a správě s cennými
papíry s Živnostenskou bankou, v rámci které bylo s částí majetku
obchodováno
V rámci této smlouvy byly z účtu v Živnostenské bance
nakoupeny tyto cenné papíry:
11.8.2004
CP EBI 3,25/7
5 067 265
3.9.2004
CP HVB 6,75/05
5 206 438
6.9.2004
HELABA 6,75/05
5 214 062
Investování bylo provedeno v souladu s podmínkami
stanovenými Fondem národního majetku.
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Výše výnosů za rok 2004
běžné účty
BFN
výnosy z CP
celkem
Tyto výnosy budou rozdělovány v roce 2005
Výnosy roku 2003 rozdělené v roce 2004
projekty celkem
projekty NIF I
projekty NIF II
administrativa

392 512
909 900
53 818
1 356 230

989 853
791 882
405 490
386 392
197 971

Náklady na správu nadace
Podle statutu Vzdělávací nadace Jana Husa, čl. V, odst.2, nesmějí celkové
roční náklady související se správou nadace překročit 15% nadačního jmění
k 31.12. daného roku.
V roce 2004 byla výše nákladů na správu nadace 2,85% / vztaženo
k nadačnímu jmění zaregistrovanému /.
V souladu s metodikou pro účtování cenných papírů, jsou všechny cenné
papíry k 31.12. přeceňovány. Rozdíly jsou účtovány proti fondům, takže
neovlivňují hospodářský výsledek.
Nadační příspěvky jsou účtovány podle vyhlášky Ministerstva financí
504/2002 a dle Českých ůčetních standardů přímo z fondů, takže nejsou
uvedeny ve výsledovce.
Výnosy z registrovaného majetku jsou v souladu s vnitřními předpisy
účtovány přímo do fondu.
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Výrok auditora

VÝROK AUDITORA
Auditorská zpráva
Vzdělávací nadace Jana Husa
Provedla jsem audit přiložené řádné roční účetní závěrky společnosti
Vzdělávací nadace Jana Husa IČ: 002 06 857 , sídlem Brno, Žerotínovo
náměstí 9, PSČ 602 00 k rozvahovému dni 31.12.2004 za účetní období od
1.1.2004 do 31.12.2004. Účelem nadace je podpora vzdělanosti, kultury a
duchovních hodnot na principech pluralitní demokracie, humanity a
sbližování národů.
Statutární orgán účetní jednotky je odpovědný za sestavení ověřované
účetní závěrky a za vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a
správné v souladu s platnými zákony a účetními předpisy. Mojí úlohou je
na základě provedeného auditu vyjádřit názor na tuto účetní závěrku jako
celek, a to formou níže uvedeného výroku.
Audit jsem provedla v souladu se Zákonem č.254/2000 Sb., o auditorech
a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky, které
vycházejí z mezinárodních auditorských standardů.
Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak,
aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje
významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené
ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní
závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a
významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení
celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčena, že provedený audit
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření mého níže uvedeného výroku.
Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech
věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů a finanční situace
společnosti Vzdělávací nadace Jana Husa k 31.12.2004 a výsledku
hospodaření za období roku 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a
příslušnými předpisy České republiky.
Ověřila jsem soulad informací o auditované společnosti za uplynulé
období, uvedených ve výroční zprávě za rok 2004. Podle mého názoru
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jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní
závěrkou k rozvahovému dni 31.12.2004, z níž byly převzaty.
Ověřila jsem taktéž
věcnou správnost informací o auditované
společnosti za uplynulé účetní období, uvedených ve výroční zprávě dle
zákona č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech a nezjistila jsem
významné nesprávnosti.
V Brně dne 29.03.2005
Ing. Lenka Kožnárková
Auditor č. osvědčení 1887
Sídlo : Kanice 55, PSČ 664 01

Auditorská zpráva pro zvláštní účely určená Vzdělávací nadaci Jana Husa
Provedla jsem audit plnění podmínek plynoucích z článku VII. Smluv o
převodu finančních prostředků a zbývajících prostředků určených
usnesením Poslanecké sněmovny ČR pro účely podpory nadací v I. a II.
etapě v účetním období od 1.1.2004 do 31.12.2004 vykázaných ve výroční
zprávě za rok 2004. Jedná se o smlouvu ze dne 10.11.1999 a smlouvu č.
00053-2002-211-D-N-09 ve znění pozdějších dodatků 01 až 05 uzavřených
mezi společností Vzdělávací nadace Jana Husa IČ:002 06 857 , sídlem Brno,
Žerotínovo náměstí 9, PSČ 602 00 a Fondem národního majetku České
republiky.
Audit jsem provedla v souladu se Zákonem č.254/2000 Sb., o auditorech
a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky, které
vycházejí z mezinárodních auditorských standardů. Tyto auditorské
směrnice požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal
přiměřené ujištění o tom, zda společnost Vzdělávací nadace Jana Husa,
splnila podmínky plynoucí z příslušných článků výše uvedených smluv.
Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření podkladů a
rovněž posouzení jejich celkové prezentace ve výroční zprávě. Jsem
přesvědčena, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření mého níže uvedeného výroku.
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Poděkování
Podle mého názoru společnost Vzdělávací nadace Jana Husa splnila ve
všech významných ohledech podmínky plynoucí z výše uvedených
smluv a prostředky poskytnuté Fondem národního majetku ČR byly
v roce 2004 použity v souladu s těmito smlouvami.
V Brně dne 29.03.2005
Ing. Lenka Kožnárková
Auditor č. osvědčení 1887
Sídlo : Kanice 55, PSČ 664 01

PODĚKOVÁNÍ
Vzdělávací nadace Jana Husa děkuje všem svým dárcům za laskavou
podporu a všem institucím a jednotlivcům, se kterými uskutečnila společné
projekty, za spolupráci.
DÁRCI:
Barbara Day, s.r.o. (ČR)
Daniel Šorm, a.s. (ČR)
Atlantic Philanthropies (Irsko)
Ford Foundation (USA)
Nadace VIA (Česká republika)
Velvyslanectví USA (Česká republika)
SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE:
Association Jan Hus, Francie
Fórum dárců, Praha
Jan Hus Educational Foundation, Spojené království
Komise J. W. Fulbrighta, Praha
Masarykova universita, Brno
Nadace Open Society Fund, Praha
Nadace Partnerství, Brno
Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Slovenská republika
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KDO JE KDO V HUSOVĚ NADACI
MEZINÁRODNÍ SBOR PATRONŮ
Sir Adrian Cadbury
JUDr. Ján Čarnogurský
Norman Franklin
Lady Antonia Fraser
Sir Stuart Hampshire
Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek, Csc.
Prof. PhDr. Milan Jelínek, Csc.
Miroslav Lehký
The Rt Revd Hugh Montefiore
Sir Claus Moser KCB, CBE, FCA
Prof. Mgr. Petr Oslzlý
Harold Pinter CBE
JUDr. Petr Pithart
The Hon Victoria Rothschild
Professor Charles Taylor
Rosalyn Tureck
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
SPRÁVNÍ RADA
Předseda:
Místopředsedkyně:
Členové:

Doc. PhDr. Vladimír Jochmann
PhDr. Janka Balážová, CSc. (7. 10. 2004)
Ing. Ingrid Brocková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
PhDr. Jana Jelínková
PhDr. Kristína Korená, CSc.
PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
PhDr. Peter Maráky
RNDr. Marián Mráz
Ing. Jiří Müller
Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.
PhDr. Petr Šuléř
RNDr. Petr Zeman
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Kdo je kdo ve VNJH
DOZORČÍ RADA
Mgr. Tomáš Drobný
PaedDr. Jiří Grenar
Mgr. Eva Oslzlá
SEKRETARIÁT
Administrativa a
finance:
Programy:
Civilní služba:

Ing. Ludmila Gotfrýdová
Mgr. Ivana Hurytová
Ing. Michal Klumpner

Sekretariát Vzdělávací nadace Jana Husa děkuje za dlouhodobou
spolupráci a kvalitní, spolehlivé služby těmto osobám:
Barbara Day, M.B.E., Ph.D
Ing. et Mgr. Milan Chládek
Ing. Lenka Kožnárková
Ing. Jaroslav Mikšík
PhDr. Miroslav Pospíšil
Rostislav Pospíšil
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Tato verze Výroční zprávy obsahuje roční účetní závěrku bez přílohy.
Kompletní Výroční zpráva včetně přílohy je uložena v kanceláři nadace
a v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Brně.

