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Úvodem 
  
 Nadace Českého literárního fondu vstupuje do roku 2009  bilancí své činnosti za minulý 
rok, jako to činila každoročně za dobu svého trvání. O potřebě a užitečnosti této instituce není 
pochyb, neboť oprávněnost své existence prokazuje řadou podpůrných aktivit širšího dosahu, které 
sahají od grantů na podporu nakladatelské činnosti a stipendií pro individuální tvůrčí počiny 
v oblasti literatury po divadelní a dramatické aktivity i publicistiku. Ve spolupráci s nadací Josefa 
Hlávky přispívá mladým vědeckým pracovníkům na zahraniční cesty, snaží se přispět i k zlepšení 
finanční situace kulturních periodik atd. 
 Mnohem větší vypovídací schopnost o významu nadace, než jaký poskytuje prostý výčet 
oblastí, v nichž působí, je dílčí sumarizace finančních příspěvků za patnáct let její činnosti v nových 
podmínkách. V roce 1994 byl totiž Český literární fond transformován na  nadaci, jež potom byla 
před deseti lety, 26. ledna 1999, podle zákona 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech 
zaregistrována v nadačním rejstříku při Městském soudu v Praze. Tato dvě jubilea vyzývají 
k stručnému ohlédnutí za výsledky, jakých tato instituce v uplynulém období dosáhla. Čísla jsou 
výmluvná: od počátku roku 1994 do konce roku 2008 nadace rozdělila kolem 4 000 nadačních 
příspěvků v celkovém finančním objemu 76 785 000 Kč; v oblasti literární tvorby bylo uděleno 298 
autorských stipendií v celkové částce 4 264 000 Kč a realizováno 713 grantů k podpoře 
nakladatelských projektů v hodnotě 16 707 000 Kč. K tomu je třeba přičíst i částky určené k podpoře 
dalších kulturních činností mimo oblast tzv. krásné literatury, jako je divadlo, rozhlas, film, televize, 
publicistika, vědecká a odborná literatura. 
 Z těchto údajů je snad dostatečně zřejmé, že Nadaci ČLF patří důstojné místo mezi 
kulturními institucemi. Dokládá to ostatně i zájem kulturní veřejnosti o každoroční slavnostní 
udílení cen NČLF v oboru literatura, divadlo, film a publicistika. Za dosavadními výsledky se 
přitom skrývá neúnavná činnost pracovníků Nadace, kteří spolu s členy expertních týmů se musí 
každoročně vypořádat s otázkami, jak optimálně využít relativně skromných finančních prostředků 
(ve srovnání s financemi, jimiž disponují instituce zábavního průmyslu či sportu).  Výroční zpráva o 
činnosti Nadace za rok 2008 jen potvrzuje, že ve složitých podmínkách se jí podařilo obstát se ctí. 
 

 Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. 
 předseda správní rady Nadace ČLF 
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I. 1. Historie, poslání a činnost Nadace Český literární fond  
 
Nadace Český literární fond je v současnosti jedním z mála jistých alternativních zdrojů tolik 
potřebné podpory rozsáhlých oblastí umění, publicistiky a vědy.  
NČLF začala působit od listopadu 1994 přeměnou bývalého Českého literárního fondu, který byl 
organizací podřízenou ministerstvu kultury (ačkoli nešlo o státní organizaci v pravém slova smyslu), na 
soukromoprávní instituci podle podmínek zákona č. 318/93 Sb. o transformaci kulturních fondů. 
Nadace byla založena podle ustanovení občanského zákoníku a registrována Obvodním úřadem pro 
Prahu 2 pod číslem registrace 164/94.  
S výjimkou majetku státu přešel na novou nadaci všechen movitý a nemovitý majetek bývalého fondu 
a nadace na sebe převzala i z toho plynoucí práva, povinnosti a závazky. Zároveň však byla zkrácena 
o dosavadní příjmy, které několikanásobně převyšovaly realitu dalších let.  
Závěr roku 1994 byl předělem n Nadace Český literární fond je jednou z nejstarších  a nejznámějších 
institucí tohoto zaměření v České republice. Bez nadsázky lze říci, že v  současné době je již 
nepostradatelnou oporou při vzniku nových nekomerčních uměleckých a odborných děl a prací v řadě 
oblastí kultury a vědy. Podporuje jak vznik nových děl, tak i projekty jejich interpretace, publikování a 
šíření. Nadace ČLF doplňuje nepřehlédnutelným způsobem nedostatečnou podporu státu především 
nekomerčním sférám kultury. 
Nadace ČLF je soukromoprávní subjekt s vlastním majetkem, s kterým hospodaří. Statutárním 
orgánem je 9 členná správní rada, jejímiž členy jsou renomovaní autoři, umělci, vědci i ekonomové, 
přední osobnosti svých oborů. Činnost kontroluje dozorčí rada. 
 
Jako nadace působí od roku 1994, kdy vznikla zákonem předepsanou transformací z nestátní 
organizace, jejíž historie sahá až k roku 1953. Prostředky, kterými do té doby disponovala pocházely 
z tehdy povinných srážek z honorářů autorů, poplatků nakladatelů a uživatelů děl. Od roku 1998 je 
Nadace ČLF registrována podle nového zákona č. 227 / 1997 Sb., podle kterého je upraven i její 
statut a ostatní pravidla, kterými řídí svoji činnost. V novém postavení byla nadace nucena 
restrukturalizovat svůj majetek, který vyjma nemovitosti, která je i jejím sídlem, tvoří výhradně finanční 
prostředky nebo produkty finančního trhu, do kterých byly peníze investovány. Výnosy z operací 
s finančními prostředky jsou také základem a limitem podpor rozdělovaných každoročním nadačním 
programem aktivit v kultuře a vzdělávání, který nadace zajišťuje. 
 
Rozsah nadačního programu během celých devadesátých let byl poznamenán především snahou 
pomáhat všem oblastem kultury a vědy, které se povinnými odvody příspěvků podílely na tvorbě 
vlastního jmění pozdější nadace. Nadační program byl proto vysloveně reaktivní, kdy se očekávalo, 
kteří potřební žadatelé se do výběrového řízení přihlásí. Tento široce pojatý záměr podpor je v 
posledních létech stále více redukován zužovaným výběrem preferovaných oblastí, kterým je možné 
podporu poskytnout. Nicméně stále ještě přetrvává reaktivní systém výběru žadatelů, i když probíhá 
nanejvýš seriózně za pomoci expertních skupin odborníků z těchto oblastí, kteří žádosti hodnotí a 
doporučují. V expertních skupinách pracuje pro nadaci dobrovolně více jak 50 nejpovolanějších 
představitelů literatury, vědy, dramatického umění, publicistiky, oborů, ve kterých se rozhoduje o 
nadační podpoře. Jen namátkou stačí jmenovat básníka Karla Šiktance, spisovatelku Evu 
Kantůrkovou, literárního vědce Dr. Vladimíra Karfíka, znamenité překladatele Pavla Dominika, Dr, 
Františka Fröhlicha, z vědců lékaře prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., genetika prof. RNDr. Jana 
Svobodu, DrSc., divadelníka prof. V. Vašuta, z publicistů Jana Rejška, Ivana Hoffmanna, kteří zde 
působili či jsou zapojeni dodnes. Dlouhá léta věnoval Nadaci svůj drahocenný čas dnes ve světě 
neuznávanější  český vědec prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. 
 
Nadace vypisuje každoročně nadační program s výběrovým řízením v expertních skupinách, který pak 
naplňuje udělenými granty a stipendii. Formou grantů podporuje především vydávání nekomerčních 
děl původní české i překladové tzv. krásné literatury,  dále vědecké a odborné literatury, podporuje 
tvorbu a realizaci děl divadla, rozhlasu, filmu a televize, vydávání nekomerčních uměleckých a 
odborných periodik v těchto kulturních oblastech  a odborných časopisů ve vědecké sféře.  
Stipendia poskytuje nadace autorům nových uměleckých a vědeckých děl a prací, podporuje jimi 
mladé vědce při zahraničních stážích a mladé začínající umělce v divadelnictví před získáním jejich 
stálého angažmá.  
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Ročně  rozděluje nadace řádově stovky nadačních příspěvků. Během posledních deseti let Nadace 
rozdělila více jak sedmdesát miliónů Kč. Podle povahy podpory se pohybovaly částky příspěvků od 
tisíce až po statisíce a přijalo je více jak tři tisíce příjemců z řad fyzických osob i právnických subjektů. 
V naprosté většině zatím pocházejí tyto prostředky ze zdrojů, které Nadace sama spravuje a jsou 
výsledkem hospodaření s tímto majetkem. 
 
Nový zákon o nadacích, podle něhož se musí nadace od roku 1999 řídit, však značně omezuje 
možnosti jak může se svými finančními prostředky nakládat. V důsledku omezených možností 
investování se v poslední době stále více projevuje snížení výnosů z nadačního majetku, naopak 
narůstají nároky na jeho správu, což znamená, že se snižují i volné prostředky pro nadační program, 
pro který musí nadace začít hledat nové zdroje.  
Nová registrace nadace umožnila ucházet se ve výběrovém řízení o prostředky z rozdělovaného 
Nadačního investičního fondu (NIF). V závěru roku 1999 se na základě rozhodnutí vlády a poslanecké 
sněmovny stala příjemcem příspěvku z NIF ve výši 23,7 mil. Kč, který jí byl svěřen do správy Fondem 
národního majetku. Celá částka, zapsaná povinně do nadačního jmění, byla spolu s prostředky, které 
z NIF obdržely jiné nadace, vložena do Balancovaného fondu nadací. Ten byl zřízen u ŽB - Trust, a.s., 
speciálně pro tento účel. Roční výnos prostředků NČLF uložených v Balancovaném fondu nadací je 
každoročně rozdělován třetím osobám (do roku 2006 však výhradně právnickým osobám) na základě 
výběrového řízení nadačního programu.  
Nadace ČLF uspěla i ve druhém kole rozdělování NIF, které bylo závěrem roku 2001 schváleno 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR usnesením č. 1946. Nadaci ČLF byl přiznán finanční 
příspěvek ve výši 18.108.000,- Kč. Na jaře 2003 potom nadace obdržela i první část z převodu 
zbývajících prostředků z druhého kola NIF ve výši 6.076.000,- Kč. Všechny prostředky získané v 
tomto kole vložila Nadace ČLF do několika podílových fondů, obhospodařovaných tentokráte i dalším 
správcem fondu ČSOB – Nadačním. V dalších letech po přijetí zatím posledních příspěvků z NIF, 
jejichž celková výše zatím dosáhla částky 65.484.000,- Kč,  které jsou z valné většiny registrovány 
v nadačním jmění. Nadace volila k jejich správě při zásadách diverzifikace vkladů několik dalších 
finančních institucí. V současné době jsou to  společnosti Pioneer Asset Management, a.s, ČSOB, 
a.s., Česká spořitelna, a.s. ING Investment Management, a.s. Jejich výnosy se průběžně vyhodnocují 
a podle efektivnosti jsou aktuálně voleny přesuny prostředků mezi nimi nebo jsou vyhledávány další 
povolené možnosti investování.   
Možnosti investování těchto prostředků však nedovolují dosáhnout žádoucích výnosů z této poměrně 
značné sumy, která musí být sama vložena jako nedotknutelná jistina do zákonem registrovaného 
nadačního jmění.  
 
Výnos se bohužel v posledních létech pohyboval na úrovni pouhého 1 %, a rok poslední byl dokonce 
ztrátový, což nedovoluje vytvořit potřebné výchozí  podmínky pro založení dlouhodobějšího 
„proaktivního“ nadačního programu, který by dovolil zabývat se aktuální problematikou kulturního 
života v širších souvislostech současných sociálních podmínek ve společnosti. To také Nadaci zatím 
neumožnilo zapojení do programů vypisovaných Evropskou unií, které vyžadují do těchto společných 
projektů vložení vlastních prostředků předem.   
 
Přes stále obtížnější podmínky, které vymezují činnost nadací, se Nadaci ČLF podařilo za dobu její 
existence zajišťovat relativní vyrovnanost příjmů a výdajů a udržet nebo dokonce mírně zvyšovat 
celkové jmění nadace. Nutno přiznat, že rozhodující zásluhu na tom má zmiňovaný příjem prostředků 
z NIF, které zajistily stabilitu majetku nadace tak, jak nakonec bylo účelem celé této státní podpory 
nadačního sektoru.  
Navzdory všem snahám o úspornost provozu nadace, jež dokládá i snížení počtu zaměstnanců ze 
sedmi desítek na méně jak desetinu, se však ukazuje, že je stále náročnější udržet dosavadní výši 
rozdělovaných nadačních příspěvků. Klesající výnosy z použitelných produktů finančního trhu a další 
nepříznivé ekonomické vlivy svým způsobem omezují dosavadní schopnost Nadace ČLF zajistit 
nadační program výhradně z vlastních prostředků.  
Nadace Český literární fond již od roku 1999 začala vyhledávat pro svoji nadační činnost i pomocnou 
ruku sponzorů. I když dosud žádného významného úspěchu v tomto směru nedosáhla, věří, že její 
znalost problematiky a tradice efektivního rozdělování nadačních prostředků naleznou v budoucnu 
odezvu u prosperujících společností, a nadace tak společně se sponzory, mecenáši a dárci bude moci 
napomáhat tak jako dosud rozvoji kulturních hodnot.  
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Součástí  nadačního  program je již po deset let udělování Výročních cen Nadace ČLF, které v této 
současné podobě zahrnuje udílení ceny v oborech: původní tvorby tzv. krásné literatury, odborné a  
vědecké literatury, divadelní a rozhlasové tvorby, filmové a televizní tvorby,  za propagaci knižní 
kultury a ceny za publicistiku. Tato poslední novinářská cena s pojmenováním  Cena Karla Havlíčka 
Borovského je tradičně udělována za spoluúčasti radnice přímo v Havlíčkově Brodě, kde se k ní také 
pojí cena Novinářská křepelka, založená již v devadesátých létech, určená pro novináře do 33 let 
věku.  Ostatních pět Výročních cen ve vyjmenovaných oborech je udělováno začátkem měsíce června 
na slavnostním večeru, který je nejen svátkem pro Nadaci, ale i místem přátelského setkání se širokou 
obcí, kterou podporuje. Výroční ceny si za dobu své existence vysloužily nepřehlédnutelnou prestiž, 
kterou podtrhuje i výrazný profil oceňovaných tvůrců, u nichž porotci prosazují především 
nekonvenčnost a přínosnost zpravidla nekomerčních děl. 
  
Spolu s Nadáním Marie, Zdeňky Josefa Hlávkových se Nadace ČLF podílí ještě na Cenách Josefa 
Hlávky za vědeckou literaturu, které se udělují ve čtyřech kategoriích: vědy společenské, vědy 
lékařské, vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě, které se tradičně udělují v Hlávkově Zámku 
v Lužanech u Přeštic. 
 
  
Nadace ČLF je členem  sekce Asociace nadací Fóra dárců (Czech Donors Forum) se sídlem 
Štěpánská 61, Praha 1, www.donorsforum.cz, E-mail: donorsforum@donorsforum.cz, . 
Fórum dárců je občanské sdružení, zastupující zájmy dárců v České republice, nadace, nadační 
fondy, firemní dárce. Je organizací usilující o rozvoj, efektivnost a kultivovanost filantropie. Činnost 
čtyř sekcí Fóra dárců řídí výkonný výbor FD, volený ze zástupců sekcí. 
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I. 2. Orgány nadace 
 
Závěrem roku 1998 podala Nadace ČLF, do té doby registrovaná podle Občanského zákoníku, návrh 
nové registrace ve smyslu ustanovení  nového zákona č. 227 / 1997 Sb. o nadacích a nadačních 
fondech tehdy u Krajského obchodního soudu v Praze.  
Od 26.1.1999 byla Nadace Český literární fond zaregistrována v nadačním rejstříku v oddíle N, 
vložka 94 Městského soudu v Praze. 
Nová registrace předpokládala i některé změny v základních dokumentech nadace, které byly 
provedeny a dotkly se i její činnosti, zejména možností nakládání s vlastním majetkem jako zdrojem 
tvorby dalších nadačních prostředků.  
Podle statutu nadace je v souladu ze zákonem statutárním orgánem Nadace ČLF správní rada.  
 
Správní rada 
Správní rada Nadace ČLF je devítičlenný orgán, který ze zákona rozhoduje o všech záležitostech 
nadace a jménem nadace jedná. Za správní radu jednají navenek jménem nadace předseda a 
místopředseda správní rady, každý samostatně, nebo společně dva členové rady. 
Správní rada je volena klíčem stanoveným odstupující správní radou, která vyzve zástupce sdružení 
autorů, výkonných umělců a uživatelů děl ze všech oblastí tvůrčí činnosti k navržení kandidátů. Z nich 
odstupující správní rada volí novou správní radu na funkční období tří let. 
  
Současná správní rada Nadace ČLF pracovala po volbách v polovině roku 2006 ve složení: 
 
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., Stanislav Doubrava, prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. (předseda), 
Mgr. Michaela Jacobsenová, Ing. Zdeněk Justoň (místopředseda), PhDr. Ing. Martin Souček, 
Ing. Petr Tesař, Jáchym Topol, prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. 
 
Funkční období této správní rady trvá do roku poloviny roku 2009.  
 
 
   
 Dozorčí rada 
Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace, je tříčlenná s funkčním obdobím tří let. Volby dozorčí 
rady probíhají na základě klíče a ustanovení odstupující správní rady obdobně, jako je tomu u voleb 
do správní rady.  
Dozorčí rada Nadace ČLF pracovala v roce 2008 ve složení:  
 
Ing. Viktor Vlášek, CSc. (předseda). Mgr. Milena Geussová, Mgr. Martina Štumpfová-
Zikmundová.  
 
Působnost této dozorčí rady končí v září 2010. 
 
Ředitel nadace a kancelář 
Ředitel nadace jedná též samostatně za nadaci v souladu se statutem, na základě a v rozsahu 
písemné generální plné moci udělené mu správní radou. 
 
Ředitelem Nadace ČLF je Ing. Michal Novotný.  
Zástupce ředitele: Ing. Antonín Neumann 
Oddělení nadačních příspěvků: Hana Kyliánová, Helena Hájková 
Ekonomické oddělení: Ing. Alena Volná, Květa Kozáková 
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I. 3. Nadační jmění 
 
K termínu účetní závěrky roku 2008  ke dni 31. 12. 2008 vykazovala nadace ve svém účetnictví stav 
nadačního jmění ve výši 100 673 111, 81 Kč, který byl i předmětem zápisu nadačního jmění 
v nadačním rejstříku.  
V průběhu roku 2008 nedošlo k navýšení registrovaného nadačního jmění. 
 
 
 

Vývoj výše nadačního jmění:   
 
40 504 000,- Kč  
Zapsáno: 26. ledna 1999.  Vymazáno: 17. dubna 2000 
 
64 224 000,- Kč  
Zapsáno: 17. dubna 2000.  Vymazáno: 23. května 2002 
 
79 606 970,- Kč  
Zapsáno: 23. května 2002.  Vymazáno: 20. srpna 2002 
 
79 637 378,- Kč  
Zapsáno: 20. srpna 2002.  Vymazáno: 17. června 2003 
 
85 719 331,81 Kč  
Zapsáno: 17. června 2003. Vymazáno: 31. března 2004 
 
89 615 731,81 Kč  
Zapsáno: 31. března 2004. Vymazáno: 1. února 2005 
 
98 687 511,81 Kč Zapsáno: 1.února 2005 
 
100 673 111, 81 Kč Zapsáno 12. ledna 2007 

Výčet majetku:  

 
- peněžní prostředky ve výši 10 000 000,- Kč 
Zapsáno: 23. května 2002. Vymazáno: 17. června 2003 
- nepeněžitý majetek 6.202,386 ks podílových listů otevřeného 
podílového fondu ING International Český fond obligací, 
investiční společnosti ING Investment Management (C.R.), a.s. se sídlem 
Praha 5, Bozděchova 2/344, IČ 25102869, ISIN: 
LU0120667166, v celkové hodnotě 10 005 999,21 Kč, spravovaných na 
základě smlouvy o správě  a vypořádání  
cenných papírů ze dne 7. 3. 2003 společností ING Bank N.V.,  
organizační složka, se sídlem Praha 5, Nádražní 344/25, 
IČ 49279866, 
 
  
- nepeněžitý majetek 5 957 986 ks podílových listů otevřeného 
podílového fondu ČSOB Nadační fond, Investiční společnosti ČSOB , a.s., se 
sídlem Praha 1, Perlová 371/5, IČ 25 67 78 88 
 ISIN: 770020000228, v celkové hodnotě 
6 075 954,60 Kč, spravovaných na základě smlouvy ze dne 7. 4. 2003 
Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Praha 1 – Nové Město, 
Na Příkopě 854/14, IČ 00001350. 
Zapsáno: 17. června 2003 
- nemovitý majetek, v hodnotě 30 504 000,- Kč 
který tvoří dům čp. 1721 v Praze 2, s pozemkem  
č. parc. 1157 a 1158 
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v katastrálním území Vinohrady, Městská část Praha 2, 
obec Praha, zapsanými na LV 976, pro katastrální 
území Vinohrady, městskou část Praha 2, obec Praha, se všemi 
součástmi a příslušenstvím , jak jsou popsány ve znaleckém 
posudku soudního znalce, Ing. Tomáše Blažka, ze dne 1. 8. 1998 
číslo znaleckého posudku 766-36/98 
Zapsáno: 23. května 2002 
- nepeněžitý majetek, a to 23 720 000 kusů a 15 382 570 kusů, 
celkem 39 102 570 kusů podílových listů Balancovaného fondu 
nadací ŽB-Trust, investiční společnost, a.s. se sídlem Na 
Příkopě 15, Praha 1, IČ 63080273, v celkové nominální hodnotě 
39 102 570,- Kč 
Zapsáno: 23. května 2002. Vymazáno: 20. srpna 2002 
nepeněžitý majetek, a to 23 720 000 ks a 15 413 378 ks 
podílových listů Balancovaného fondu nadací ŽB-Trust, Investiční společnost, 
a.s. se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1,  
IČ 63080273, 
v celkové nominální hodnotě 39 133 378,- Kč 
Zapsáno: 20. srpna 2002 
- nepeněžitý majetek, a to 3 894 063 kusů podílových listů 
otevřeného podílového fondu ŽIVNOBANKA-NADAČNÍ Investiční společnosti 
ŽB-Trust, a.s. 
se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, IČ 63080273, 
 v hodnotě 3 896 400,- Kč. 
Zapsáno: 31. března 2004  
- nepeněžitý majetek, a to 870 ks Státního dluhopisu 3,80/09 ISIN 
CZ0001000855 se splatností v roce 2009 
v celkové hodnotě 9 071 780 Kč, držených do splatnosti 
Zapsáno: 1. února 2005. 
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I. 4. Správa prostředků z nadačního investičního fondu ( NIF ) 
 
 
V roce 1999 uspěla Nadace ČLF ve výběrovém řízení vypsaném vládou ČR k rozdělování finančních  
prostředků Nadačního investičního fondu, který soustředil určený podíl prostředků z velké privatizace.   
Na konci prosince  obdržela od Fondu národního majetku  (FNM) první příspěvek z NIF ve výši 
23 700 000,- Kč. Tyto svěřené finance Nadace ČLF spravuje ve svém účetnictví jako samostatně 
vedené finanční prostředky podle příslušných ustanovení uzavřené smlouvy s FNM. Každoroční výnos 
těchto  prostředků, které jsou podle smluvních podmínek  povinně vloženy do nadačního jmění, je 
vždy v následujícím roce předmětem rozdělení v programu vyhlášeného výběrového řízení nadačních 
příspěvků z NIF. Výběrové řízení je zveřejňováno ještě před koncem roku, pokud je již oficiálně 
oznámena výše výnosu, nebo nejpozději začátkem nového kalendářního roku, kdy pak k rozdělení  
fakticky dochází. Výběrové řízení je vyhlašováno inzercí v hlavních celostátních novinách, v kulturních 
a odborných časopisech zájmových oblastí, kterých se vyhlášený program týká, a na vlastních 
internetových stránkách Nadace ČLF: www.nclf.cz. Zde jsou průběžně uváděny veškeré potřebné 
informace k podání žádostí  a k dispozici jsou i příslušné formuláře a průběžně pak zveřejňován i 
seznam rozdělených nadačních příspěvků. Ve vyhlášeném programu, který vypisuje správní rada 
nadace a zaměřuje  jej pokud možno k podpoře oblastí s aktuální potřebou pomoci 
zejména neziskové sféře, jsou určeny závazné termíny k podání přihlášek. Žádosti musí být pro 
jednoznačnost evidence zasílány poštou nebo osobně doručeny do sídla nadace. Po kontrole 
požadovaných formálních náležitostí podaných žádostí administrativním aparátem nadace je o 
konkrétních návrzích jednotlivých nadačních příspěvků jednáno v odborných expertních skupinách  a 
o poskytnutí nadačního příspěvku z NIF adresnému příjemci je nakonec rozhodnuto usnesením 
správní rady nadace. Na nadační příspěvek není ze strany žadatelů právní nárok a proti rozhodnutí 
správní rady není možné se odvolat. Celá agenda rozdělování výnosu spravovaných prostředků z NIF 
je vedena interním předpisem nadace Pravidla pro poskytování grantů z prostředků NIF, schválených 
správní radou. 
 
V roce 2001 byl Nadací ČLF rozdělován první výnos vkladu z roku 2000 a zahrnoval jednak částku 
krátkodobého vkladu těchto prostředků na TV ještě v roce příjmu 1999, ale zejména pak výnos 
dividendy z podílových listů otevřeného fondu Balancovaného fondu nadací (BFN). Pro účely 
společného investování nadací, ve spolupráci zúčastněných nadací s Fórem dárců, jej založila 
začátkem roku 2000 dceřiná investiční společnost Živnostenské banky, ŽB Trust, a.s.. 
Nadace ČLF do tohoto podílového fondu, tak jako většina ostatních nadací, které uspěly ve 
výběrovém řízení FNM, vložila celý obnos prvních svěřených prostředků z NIF.  
V roce 2001 Nadace ČLF rozdělila z celkového výnosu 1 089 819 Kč (tj. výnos 4,6 % p.a. z vloženého 
podílu nadačního jmění) v grantech vyhlášeného výběrového řízení částku 890.832 Kč, která  činila 
více jak  80 % vyplaceného výnosu, povinného podle regulí FNM k rozdělení v grantovém programu. 
Částka ve výši 198 987 Kč byla v souladu se smlouvou s FNM využita jako podíl za vynaložené 
správní náklady. 
  
V březnu roku 2002 převzala Nadace ČLF do správy prostředky z 2. etapy rozdělování NIF. Pro jejich 
využívání došlo podle dodatku příslušné smlouvy s FNM jednak k jistému rozšíření možností 
finančního investování, ale i k další výrazné změně. Přibyla možnost uplatnit až 15 % ze svěřeného 
příspěvku na vlastní nadační program s podmínkou využití této částky v následujících dvou letech. 
Nadace ČLF této možnosti využila a do nadačního jmění vložila z přijatých prostředků 2. etapy 
v celkové výši 18 108 000 Kč podíl ve výši 15 413 378 Kč, za které opět pořídila v té době poměrně 
velmi úspěšné podílové listy BFN spravované investiční společností ŽB Trust, a.s. Podíl prostředků ve 
výši 2 694 622 Kč (14,88 % z převedené částky z NIF) byl vyčleněn pro vlastní nadační program.  
Nadace tak v roce 2002 zvýšila zapsaný podíl nadačního jmění z částky 23 720 000 Kč na 39 133 738 
Kč, uložených v podílových listech Balancovaného fondu nadací ŽB Trust, a.s. 
V roce 2002 však Nadace ČLF rozdělovala výnos  z nadačního jmění za předcházející rok 2001, na 
který se ještě vztahovaly podmínky smlouvy 1. etapy rozdělování prostředků NIF. Výnos z podílových 
listů BFN činil 1 385 248 Kč  (tj. 5,84 % p.a.) a ve výši 1. 131.000 Kč  (81, 64  % výnosu) byl rozdělen 
ve vypsaném výběrovém řízení grantů z NIF. Vzhledem k mimořádným okolnostem roku 2002, kdy 
Nadace ČLF svými  prostředky pomáhala obětem tehdejší katastrofální povodně, byly tyto prostředky 
částečně využívány i v tomto programu.  
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V březnu roku 2003 se Nadace ČLF stala podruhé příjemcem prostředků z NIF v 2. vlně a to ve výši 
6 076 000 Kč, které tentokráte v celé částce vložila do nově zřízeného otevřeného podílového fondu 
ČSOB nadační, který spravovala 1. Investiční společnost ČSOB. Zapsané nadační jmění zahrnující 
příspěvky prostředků z NIF tak dosáhlo celkové výše 45 209 738 Kč.  
V roce 2003 se rozděloval výnos podílových listů za rok 2002, který dosáhl celkové výše 1 717 995 Kč 
(tj. výnos 4.4 % p.a. z vložených prostředků v podílovém fondu BFN ŽB – Trust, a.s.)  Obdržený výnos 
byl v částce 1 392 000 Kč  (podíl 81 %) předmětem rozdělení vypsaného výběrového řízení nadačních 
příspěvků z NIF. Zbývající prostředky výnosu ve výši 326 000 Kč sloužily k úhradě správních nákladů 
spojených s programem NIF. 
V letech 2002 a 2003 byly také v nadačních programech Nadace ČLF uplatněny finanční prostředky, 
které byly k tomuto účelu vyčleněny z příjmu prostředků NIF v roce 2002 v již zmiňované výši 
2 694 622 Kč. Nadace v těchto dvou letech ve svých nadačních programech (tj. mimo výběrová řízení 
pro výnosy z prostředků NIF) rozdělila celkem 8 470 000 Kč a částku z převedených prostředků z NIF 
určenou pro tyto účely tak několikanásobně překročila. Podrobné údaje adresných nadačních 
příspěvků v jednotlivých letech jsou předmětem příslušné výroční zprávy za příslušné období. 
 
 
V lednu 2004 se Nadace ČLF stala příjemcem další částky prostředků z NIF, a to ve výši 4 564 000,- 
Kč, které  z  rozhodnutí  správní  rady  byly  v  souladu  se  smlouvou  s  FNM  ve  výši  85 %  t.j  
v částce 3 896 400,- Kč, využity k nákupu podílových listů otevřeného podílového fondu Živnobanka – 
Nadační investiční společnosti ŽB – Trust, které byly zapsány do nadačního jmění. Část prostředků 
odpovídající 15 % příspěvku, ve výši 687 600,- Kč, využil do dvou let vlastní grantový program.   
V prosinci 2004 obdržela Nadace ČLF příspěvek z NIF ve výši 10 660 000,- Kč. Správní rada 
rozhodla opět o vkladu 85,1 % z této částky, tj. ve výši 9 071 780,- Kč, do nadačního jmění, za kterou 
byl v této hodnotě proveden nákup 870 ks  Státního dluhopisu 3,80/09 ISIN CZ0001000855 drženého 
do splatnosti v roce 2009. Podíl 14,9 %, představující částku 1 588 220,- Kč, byl v souladu se 
smlouvou s NIF využit do dvou let pro vlastní grantový program. 
V roce 2004 byl v rámci vypsaného programu nadačních příspěvků z NIF rozdělován výnos vkladů 
z NIF za rok 2003, který dosáhl zatím nejnižší úrovně a v absolutní částce představoval 740 009,29 
Kč, což činí v průměru jednotlivých vkladů u povolených podílových fondů pouhých cca  1,34  % 
výnosu souhrnného vkladu p. a. Šlo o dosud nejnižší výsledek výnosu, ovlivněný řadou vnějších 
faktorů na finančních trzích, ale i nadále trvajícím nepříznivým omezením nadací při nakládání 
s finančními prostředky v oblasti finančních investic. 
 
 
V roce 2005 nedošlo k žádné změně částky spravovaných prostředků z NIF. S Fondem národního 
majetku však byly uzavřeny nové dodatky smluv k již získaným prostředkům v I. a II. etapě 
rozdělování NIF, které upravují  způsob stanovení výše výnosu určeného k povinnému rozdělení ve 
výběrovém řízení a některé další změny v nakládání s těmito prostředky. Tyto změny promítla nadace 
do nově upravených Pravidel pro poskytování nadačních příspěvků z NIF, které nabyly účinnosti dnem 
2. 1. 2006. Odrazily se i v úpravě Statutu Nadace ČLF, jehož úplné znění schválila správní rada dne 
23. listopadu 2005.  
 
 
V roce 2006 byla na konto Nadace ČLF převedena z rozdělovaných prostředků II. etapy NIF částka  
2.336.000,- Kč (připsaná 20. 9. 2006). Nadace využila možnosti určení 15 % z této částky pro vlastní 
program v následujících dvou letech a prostředky zapisované v nadačním jmění ve výši 1.985.000,- 
Kč vložila do Růstového fondu nadací, spravovaného společností Pioneer Asset Managment,a.s. 
Výše vkladu prostředků z NIF zapsaných v nadačním jmění N ČLF tak dosáhla částky 60.143.316,- 
Kč. Celková výše registrovaného nadačního jmění včetně dalších prostředků z NIF a vlastních 
prostředků a majetku vedeného jako ostatní jmění dosáhla částky 100.673.111,81 Kč. 
 
 
V roce 2007 a 2008 nedošlo k žádným změnám ve výši registrovaného nadačního jmění.    
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Kontroly hospodaření s prostředky z NIF  
 
Každoročně je hospodaření Nadace ČLF s prostředky z NIF prověřováno auditem a je k němu 
auditorem vydávána samostatná auditorská zpráva. Zpráva za hospodaření v roce 2007 je uvedena 
na str. 45 a d. této zprávy. 
 
Fond Národního majetku z titulu své funkce správce prostředků určených pro NIF byl oprávněn jako 
převodce těchto financí konkrétním nadacím provádět kontrolu užití těchto příspěvků. 
  
V Nadaci ČLF byla první kontrola provedena pracovníky FNM již v roce 2000. Viz Zápis z kontroly    
FNM  ČR čj. 210/ 57/00/0N – zápis z revize ze dne 14. 6. 2000, uložený v archivu NIF Nadace ČLF. 
Další kontroly proběhly v létech 2001 a 2003. Viz Zápis z kontroly FNM ČR čj. 105/155/01/Fi – zápis 
z revize ze dne 10. 10. 2001 a Zápis z kontroly FNM dne 14. 1. 2003 (FNM čj. 102-360/02/Ša – zápis 
z revize ze dne 14.1.2001) uložených v archivu NIF Nadace ČLF.  
Ve všech případech provedených kontrol nezjistily kontrolní orgány FNM ČR žádné porušení 
podmínek uvedených v příslušných uzavřených smlouvách s FNM a konstatovaly, že Nadace ČLF plní  
vůči FNM a ostatním ze zákona povinným subjektům řádně svoji informační povinnost, která jí vyplývá 
z titulu nabyvatele prostředků z NIF. 

 
V prosinci roku 2007 se uskutečnila v Nadaci ČLF finanční kontrola provedená Ministerstvem 
financí  ČR – Odborem Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu, která kontrolovala 
nakládání a hospodaření s prostředky z výnosů prodeje majetku v privatizaci z NIF za léta 2003 až 
2006 se závěrem výsledného protokolu předaného 23.12. 2007:  
„Nadace postupovala při hospodaření s prostředky poskytnutými jí na základě smluv a 
dodatků uzavřených  s Fondem národního majetku ČR v souladu se smluvními ustanoveními a 
provedenou veřejnosprávní kontrolou nebylo shledáno žádné pochybení v oblasti nakládání 
s poskytnutými příspěvky, jejich rozdělování ani plnění informačních povinností.“ 

 
 
 
 
 

I. 5. Náležitosti zprávy dle § 21 zák. č. 563/91 Sb. o účetnictví 
 

a) Minulý vývoj činnosti účetní jednotky charakterizují přehledy uvedené v kapitole III. této 
zprávy. 

 
b) Od rozvahového dne do sestavení této zprávy nenastaly žádné skutečnosti, které by měly vliv 

na provedenou účetní závěrku k 31. 12. 2008.  
 

 
c) Pro rok 200Í se předpokládá obdobný vývoj v hospodaření nadace jako v roce 2008, při 

vědomí toho, že naplnění nadační činnosti je závislé na výnosech investovaných finančních 
prostředků nadačního jmění a ostatního majetku nadace. 

 
d) Nadace nemá žádné vlastní výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje, vyjma 

poskytnutých nadačních příspěvků určených jako cestovní stipendia pro mladé vědce 
      do 35 let věku, které jsou uvedeny v přehledu v kap. II. / 3. Poskytnuté nadační příspěvky 
      odborné literatury a vědy.  
 
e) Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí  a pracovněprávních vztahů jsou nadací 
      prováděny v souladu s platnými předpisy. 
 
f) Nadace není aktivní v oblastech pořizování vlastních akcií ani obchodních podílů. 
 
 g)   Nadace nemá organizační složku v zahraničí. 
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II. 1. Systém nadační činnosti Nadace ČLF 
 
Správní rada ke svému rozhodování zřizuje poradní orgány - expertní skupiny a poroty, ve kterých 
pracují význační autoři, umělci, vědci a odborníci z tvůrčích oblastí podporovaných nadací, kteří jsou 
zárukou perfektní znalosti situace i objektivity při posuzování podaných žádostí. V uspořádání 
nadačního systému jsou rozlišovány tři základní oblasti, které pak zahrnují dílčí obory: 

A.  Literární tvorba zahrnující: 

            a.  původní krásnou literaturu 

            b. překladovou literaturu 

            c. odbornou a vědeckou literatura  

B. Dramatická tvorba zahrnující: 

a. divadlo / rozhlas 

             b. film / televize 

             c. výkonné umělce 

            d. performing art   

       C.  Publicistika zahrnující: 

             a. kulturní periodika 

             b. odborná periodika 

             c. literární publicistiku v médiích. 

Pro takto obecně vymezené oblasti nadačního programu vyhlašuje správní rada vždy začátkem 
kalendářního roku konkrétní nadační program, že pro příslušný rok volí preferenční témata pro  
vypisované granty a stipendia, kdy uchazeči o ně procházejí výběrovým řízením v expertních 
skupinách. 
 
Veřejnost je o nadačním programu informována na webových stránkách nadace a o vyhlášení 
výběrového řízení i zprávou v nejčtenějších periodikách.  
 
Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím předtištěného formuláře. Jiný 
způsob podání žádosti se ve výběrovém řízení nehodnotí. Podrobnosti jak doložit žádost dalšími 
požadovanými doklady jsou uváděny v podmínkách každého vypisovaného grantu nebo stipendia.  
 
Podané žádosti hodnotí individuálně členové expertních skupin, kteří svým posouzením vytvářejí pro 
správní radu doporučení pro konečné rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku. 
  
Přiznaný nadační příspěvek je v případě grantů a stipendií stvrzen uzavřením smlouvy s příjemcem, 
který se zavazuje k využití příspěvku pro stanovený účel a v určených termínech. Poskytnuté nadační 
příspěvky podléhají vyúčtování.  
Nadace uděluje i výroční nadační příspěvky jako Výroční ceny ve vyhlašovaných oborech. O udělení 
ceny rozhoduje správní rada, která potvrzuje výrok odborné poroty každé ceny. Poroty jsou 
sestavovány z předních umělců, kritiků a odborníků oceňovaných oborů.  
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Expertní skupiny v roce 2008 působily ve složení: 
 
literární expertní skupina: 
M. Reiner (předseda), A. Bajaja, M. Doležal, PhDr. F. Fröhlich, PhDr. Z. Hrbata, V. Novák, 
PhDr. V. Novotný, PhD., L. Ščerbaničová, M. Ženíšek 
 
expertní skupina pro vědeckou a odbornou literaturu: 
prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc.(předseda), prof. Ing. P. Fiala, CSc., doc. RNDr. M. Krbec, 
CSc., DSc., prof. PhDr. R. Kvaček, DrSc., prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., prof. RNDr. J. 
Svoboda, DrSc.,  Ing. A. Vodáková, CSc. 
 
expertní skupina pro dramatickou tvorbu: 
PhDr. Š. Otčenášek (předseda), J. Eismann, L. Nešleha, M. Reslová, L. Sedláček, J. Paterová, 
V. Beneš, F. Němec, V. Venclík 
 
expertní skupina pro publicistiku: 
J. Šmídová (předsedkyně), I. Hoffman, A. Komers, M. Konvalina, PhDr. J. Lukeš, 
M. Riebauerová, M. Růžička 
 
 
 
Odborné poroty pro udílení cen: 
 
za původní českou literaturu: 
prof. PhDr. J. Holý, DrSc. (předseda), PhDr. V. Karfík, doc. PhDr. P. Poslední, CSc., 
T. Reichel, M. Wagnerová 
 
za vědeckou a odbornou literaturu: 
prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc. (předseda),  prof. Ing. P. Fiala, CSc., prof. MUDr. P. Kalvach, 
CSc., prof. RNDr. M. Krbec, CSc., DSc., prof. PhDr. R. Kvaček, DrSc., prof. RNDr. V. Morn- 
stein, CSc., prof. RNDr. J. Svoboda, DrSc., Ing. A. Vodáková, CSc. 
 
za divadelní a  rozhlasovou tvorbu: 
A. Zemančíková (předsedkyně), J. Konrádová, L. Matásek, J. Patočková, J. Škorpil   
 
za filmovou a televizní tvorbu: 
J. Rejžek (předseda), L. Jablonská, Ing. P. Dvořák, M. Skyba, T. Pilát 
 
za oblast novinářství: 
J. Šmídová (předsedkyně), I. Hoffman, A. Komers, M. Konvalina, PhDr. J. Lukeš, 
PhDr. M. Riebauerová, M. Růžička 
 
za propagaci knižní kultury: (zřízena Svazem českých knihkupců a nakladatelů) 
prof. PhDr. P. Bílek (předseda), CSc., L. Bělunková, J. Čeňková, J. Gruntorád, J. Trávníček 
 
 
 
Rada Fondu Boženy Němcové pracovala ve složení: 
V. Daněk (předseda), D. Fischerová, V. Fischerová, prof. PhDr. J. Janáčková, DrSc.,  
J. Štroblová   
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II. 2. Nadační program pro rok 2008 
 
Správní rada nadace rozhodla na svém zasedání 12. 12. 2007  o nadačním programu pro rok 2008 a 
následně byla ve vybraných mediích vyhlášena výběrová řízení. Konečný termín pro podání žádostí 
na předepsaných tiskopisech byl stanoven do 15. 2. 2008 s výjimkou žádostí o poskytnutí cestovních 
stipendií vědeckých pracovníků, který byl určen ke dni 31. 3. 2008 
. 
V návaznosti na uzavření nových dodatků smluv s Fondem národního majetku ohledně spravování  
svěřených finančních prostředků z Nadačního investičního fondu byla upravena dosavadní Pravidla 
z roku 2000. Nová pravidla umožňují poskytovat nadační příspěvky i z výnosu prostředků z NIF 
částečně také pro nadační program, dříve výhradně hrazený z vlastních zdrojů. Pravidla uvádí i nově 
vymezený rozsah povinně vynakládaného výnosu prostředků z NIF na nadační program. Pravidla 
nabyla platnosti již pro naplnění nadačního programu pro rok 2006. 
 
Nadační program 2007: 
 
Literární tvorba: 
       Granty       - první vydání básnické sbírky a  literárního eseje / literatury 
                            původní i překladové 

- první překlad díla výhradně z oblasti krásné literatury 
 

       Stipendia  - na vytvoření původního díla (próza, poezie, esej, literární věda) 
                             včetně překladu 
                              
Dramatická tvorba: 
       Granty       - první vydání teoretické a odborné literatury z oblasti 
                            divadelního, filmového a rozhlasového umění 
                           
       Stipendia   - na vytvoření původního dramatického díla, rozhlasového díla, 
                             teatrologických studií / včetně překladu   
                             a scénáře dokumentárního filmu významného společenského dosahu 
 
Věda: 
        Granty      - vědecké  a odborné časopisy 
        Stipendia  - cestovní stipendia vědeckých pracovníků do 35 let  
         
Publicistika: 
        Granty      -  vydání společensky závažného publicistického díla 
                            
         Stipendia  - na vytvoření publicistických děl významného společenského     
                             dosahu 
 
 
Vlastní program – Literární profily v Literárním klubu Řetězová 
Finanční krytí: z vlastních prostředků 

 
Výroční ceny Nadace ČLF za rok 2007 – červen 2008 
Ceny J. Hlávky s Nadáním J., M. a Z. Hlávkových za rok 2007 – červen 2008 
Finanční krytí: z vlastních prostředků /příp. s  pomocí sponzorů 
 
Program nadačních příspěvků z NIF: 
Stipendia  vyhovující podmínkám Pravidel pro poskytování nadačních příspěvků z NIF z roku 2006 
budou financována z výnosu vkladů prostředků z NIF zapsaných v nadačním jmění.   
 
Termín podání žádostí byl stanoven do 15. 2. 2008. Pro cestovní stipendia vědy do 31. 3. 2008. 
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II. 3. Výsledky výběrového řízení nadačního programu 
 
A. LITERÁRNÍ TVORBA 
 
Výsledky výběrového řízení v oblasti literární tvorby, původní i překladové literatury 
Na základě návrhů výběrového řízení provedeného expertní skupinou pro literaturu správní 
rada rozhodla udělit nadační příspěvky pro dramatickou tvorbu následujícím příjemcům:     
I.  G r a n t y 
žadatel, nakladatel  účel            nadační příspěvek                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Akropolis  Václav Daněk - Balady a svízelky              16.000,--  Kč 
Akropolis  Marie Beyly - Vzpomínky malostranské                     15.000,--  Kč 
Arsci   Eduard Světlík - Poetická čítanka              10.000,--  Kč 
Concordia  Zdeněk Lorenc - Fragmenty               10.000,--  Kč 
Dauphin  Thomas Mann - Eseje                40.000,--  Kč 
Dauphin  Josef Šafařík - Hrady skutečné a povětrné             20.000,--  Kč 
Dauphin  Slavomír Kudláček - Svět, který předtím nebyl            10.000,--  Kč 
Dokořán  Dravý jestřáb si načechral peří. Antol. ap.poezie                 14.000,--  Kč 
H+H   Ralf Dahrendorf - Pokoušení nesvobody             20.000,--  Kč 
H+H   Ellen Jilemnická - Výlet nekončí              10.000,--  Kč 
HOST   Radek Malý - Malá tma                15.000,--  Kč 
HOST   Dagmar Urbánková - Fujary kostí              10.000,--  Kč 
Cherm   Petr Kotyk - Deset tisíc změn se znovu mění            20.000,--  Kč 
Cherm   Jaroslav Hulák  - V hodině  dvanácté             15.000,--  Kč 
Malvern  Tomáš Vondrovic - Bod singularity              10.000,--  Kč 
OPUS   Petr Halmay - Země nikoho               16.000,--  Kč 
Paseka   Lubomír Martínek - Mýtus o Lynkeovi             15.000,--  Kč 
Pavel Mervart  Hans M.Enzensberger - Eseje                                    30.000,--  Kč 
Periplum  Tatjana Gromača - Něco není v pořádku?             15.000,--  Kč 
Pistorius a Olšanská Pohledy zevnitř                15.000,--  Kč 
Pistorius a Olšanská Marek Šindelka - Chyba               15.000,--  Kč   
Prostor   Jean Améry - O stárnutí               25.000,--  Kč 
Prostor    Skrytý poklad: Zasuté verše z Čech              20.000,--  Kč 
Protimluv  Martin Skýpala - Ruční práce              10.000,--  Kč 
Protis   Miloš Vodička - Blues pro tahací harmoniku            10.000,--  Kč 
Spol. pro odb. lit. Jaroslav Durych - Dopisy rodině a přátelům             25.000,--  Kč 
Barrister a Principal 
Spol. pro Revolver Revue 
   Witold Gombrowicz - Naše erotické drama             20.000,--  Kč 
Spol. pro Revolver Revue 
   Martin Hybler - Kolem dokola              10.000,--  Kč 
TORST  Lubomír Doležel - Studie z české  literatury a poetiky         15.000,--  Kč 
TORST  František Vinant - Sám sobě napospas              15.000,--  Kč 
Triáda   Ingeborg  Bachmannová - Místo pro náhody             40.000,--  Kč 
Triáda   Čan - Básně                 15.000,--  Kč 
_________________________________________________________________________ 
Celkem granty literární tvorby               546.000,--  Kč 
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II.  S t i p e n d i a 
žadatel    účel                               nadační příspěvek  

 

Jiří Červenka  C.Milosz -  Svět   6 měsíců á 7.000,--Kč  42.000,--  Kč 
Radka Denemarková Kam s přebytky něhy 6 měsíců á 5.000,-- Kč  30.000,--  Kč 
Alice Flemrová N.Ammaniti - Vezmu tě a odvedu tě pryč 
      5 měsíců á 5.000,--  Kč  25.000,--  Kč 
Anna Kareninová  Příběh vydávání a přijímání díla L.F.Célina v Čechách od 
   30.let do současnosti 4 měsíce á 5.000,-- Kč   20.000,--  Kč 
Alexander Kliment Úsměv alkoholika 6 měsíců á 5.000,-- Kč  30.000,--  Kč 
Radek Malý  Malé lalulá  jednorázové    11.000,--  Kč 
Vít Kremlička  Totální výprodej 6 měsíců á 4.000,-- Kč  24.000,--  Kč 
Lubomír Martínek Mýtus o Lynkeovi jednorázové     24.000,--  Kč 
Svatava Antošová Skoby   3 měsíce á 6.000,--  Kč  18.000,--  Kč 
Gejza Demeter Pojďte, dědeček vypráví pohádky     
      6 měsíců á 3.000,--  Kč  18.000,--  Kč 
Miroslav Černý Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém 
      4 měsíce á 4.000,--  Kč  16.000,--  Kč   
Wanda Heinrichová  D.Grünbein -  Lekce lební báze  

4 měsíce á 4.000,-- Kč  16.000,--  Kč 
Jan Lukavec  Kapitoly z kulturních dějin zrcadla   

jednorázové    12.000,--  Kč 
Pavel Novotný L.Darvási - Legenda o kejklířích se slzami 
      jednorázové         12.000,--  Kč 
Zdeněk Fišera  Historické radnice v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
      jednorázové     10.000,--  Kč 
Daniel Soukup W.Stevens -  Podoba na konci jeskyně 
      jednorázové         8.000,--  Kč 
Dagmar Steinová  R.Challe - Deník z cesty do Východní Indie 
      jednorázové        8.000,--  Kč 
Jaromír Typlt  Zvěd   jednorázové         8.000,--  Kč 
Ladislav Zedník  Jednosměrná zrcadla jednorázové              8.000,--  Kč 
Jan Vladislav  Deníky 1977-1989 jednorázové    25.000,--  Kč 
___________________________________________________________________________ 
Celkem stipendia literární tvorby               365.000,--  Kč  
 
 
 
III. Ceny 
Výroční cena za původní literaturu 
Lubomír Martínek      Olej do ohně ( nakladatelství Paseka)                                  50.000,-- Kč
    
 
Celkem  bylo v oblasti původní a překladové literatury rozděleno 54 nadačních  
příspěvků v celkové výši  961.000,- Kč. 
Z toho 33 grantů ve výši 546.000,- Kč a 20 stipendií ve výši 365.000,- Kč a 1 cena 
50.000,- Kč. 
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          B. DRAMATICKÁ TVORBA 
          
         Výsledky výběrového řízení v oblasti dramatické tvorby, divadla,rozhlasu, filmu 
         a televize. 

Na základě navrhovaných výsledků výběrového řízení provedeného expertní skupinou pro 
dramatickou rozhodla správní rada udělit nadační příspěvky pro dramatickou tvorbu 
následujícím příjemcům: 
 
I.  G r a n t y 
Pro nakladatele na první vydání teoretické a odborné literatury v oblasti divadelního 
umění, na první vydání teoretické a odborné literatury z oblasti filmu ( včetně 
překladů) 
 
žadatel                                                  účel                                                                                nadační příspěvek 

 

Casablanca                          Marek Haltof : Krzysztof  Kieslowski  
                                            a jeho filmy                                                                    20.000,- Kč 
 
Dokořán                              Philipp Ther :  Národní divadlo ve  
                                            středoevropských souvislostech. 
                                            Společnost a operní repertoár od založení 
                                            Národního divadla do 1. světové války                          15.000,- Kč 
 
Divadlo Polárka                  Hvězdičky, dobrou noc – já budu psát                           10.000,- Kč 
 
Větrné mlýny                      Současná česká hra. 
                                            Edice nových českých divadelních her                          10.000,- Kč 
___________________________________________________________________________ 
Celkem granty nekomerčním projektům                                                              55.000,- Kč 

 

 

 
II. S t i p e n d i a 
divadelní hry ( včetně překladů ), teatrologické studie,  scénáře dokumentárních filmů 
 
žadatel                                         účel                                                                                           nadační příspěvek        

 
R. Beran                      pohádka Baryk                                 jednorázově                   30.000,- Kč 
 
D. Drozd                     hra Kafka je mrkev                          3 měsíce á Kč 7.000,-    21.000,- Kč 
 
J.  Etlík                        studie Otázka artefaktu a 
                                    estetického objektu v  
                                    divadelním díle                                 jednorázově                  12.000,- Kč 
 
J. Josek                        překlad hry A.Lang,D.Singer, 
                                    J.Winfield : Kompletní dílo 
                                    Williama Shakespeara ve 120 
                                    minutách                                            jednorázově                 21.000,- Kč 
I. Klestilová                hry Hu is hu,Globální oteplování      jednorázově                  18.000,- Kč  
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K.Král                         analýzy a eseje Okraj a střed 
                                    dnešního divadla světa                      jednorázově                  12.000,- Kč 
 
M.Kučera                    scénář Václav Morávek-muž 
                                    proti okupaci                                     jednorázově                  12.000,- Kč 
 
R.Malý                        rozhlasová hra Černé hoře                6 měsíců á Kč 5.000,-  30.000,- Kč 
 
M.Novák                     scénář Hranice v psychosomatice    3 měsíce á  Kč 6.000,-  18.000,- Kč 
 
J. Škorpil                     studie s překlady ukázek Comedy 
                                     Mix-náhodně vybrané recepty ke 
                                     komediím různých národů               3 měsíce á Kč 5.000,-   15.000,- Kč 
 
P. Šourek                     hra Zlatý Diviš                                  jednorázově                 12.000,- Kč 
 
L.Václavová                scénář Státní děti-děti ze zlatých 
                                     klecí                                                  jednorázově                 12.000,- Kč 
                                                 
 
 

Celkem stipendia dramatické tvorby                                                                   213.000,- Kč               
 
 
III. Ceny 
 
Výroční cena Nadace ČLF za divadelní a rozhlasovou tvorbu 
Jan Mikulášek            za režii, hudbu a úpravu předlohy 
                                    A.S. Puškina Evžen Oněgin                                                  50.000,- Kč 
 
 
Výroční cena Nadace ČLF za filmovou a televizní tvorbu 
Diviš Marek               za kameru k celovečernímu filmu 
                                    …a bude hůř                                                                         50.000,- Kč 
___________________________________________________________________________ 
Celkem ceny dramatické tvorby                                                                           100.000,- Kč  

 

 
 
Celkem bylo ve výběrovém řízení pro dramatickou tvorbu uděleno 17 nadačních 
příspěvků ve výši  368.000,- Kč .  
Z toho 4 granty celkem 55.000,- Kč a 11 stipendií celkem  213.000,- Kč a 2 ceny  celkem 
100.000,- Kč   
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C. PUBLICISTIKA 
 

Výsledky výběrového řízení v oblasti publicistiky 
Na základě návrhů výběrového řízení ze zasedání expertní skupiny pro publicistiku  rozhodla 
správní rada poskytnout pro oblast publicistiky následující nadační příspěvky: 
 
I.  G r a n t y 
 žadatel – vydavatel                     účel – název publikace                                                       nadační  příspěvek 

Dokořán                         S. Komárek: 
                                       Zápisky z cest (dva svazky): 
                                            Zápisky z Okcidentu, Zápisky z Orientu                    10.000,-- Kč 
 
Práh                                S. Volný:  
                                       Kvadratura kruhu – paměti z 50. a 60. let                       35.000,-- Kč 
 
Prostor                           J. Pažout: 
                                       Mocným navzdory                                                           15.000,-- Kč 
___________________________________________________________________________ 
Celkem granty publicistiky                                                                                  60.000,-- Kč 

 

 
II.  S t i p e n d i a  
žadatel                                                  účel                                                                                 nadační příspěvek 

V. Bystrov                  Poslední popravený aneb Ještě     3 měsíce a Kč 6.000,--    18.000,-- Kč 
                                   jeden sedmnáctý listopad                
 
V. Bystrov                  Kurt a Jan. Příběh života herce     3 měsíce a Kč 6.000,--    18.000,-- Kč 
                                    Jana Pohana 
 
P. Frýdlová                 Cizinky, které jsou v Česku          4 měsíce a Kč 5.000,--    20.000,-- Kč  
                                    doma 
 
A. Palán                       Lágr                                             6 měsíců a Kč 5.000,--     30.000,-- Kč 
 
A. Kusák                     Vzpomínky redaktora                   jednorázově                     20.000,-- Kč 
 
Celkem stipendia publicistiky                                                                             106.000,-- Kč   
 
 
III.  C e n y 
Výroční novinářská cena K.H. Borovského 
Luděk Navara               Zločiny komunismu a nacismu (MF Dnes)                         50.000,--Kč 
 
 
 
Celkem bylo v oblasti publicistiky rozděleno  9  nadačních příspěvků v celkové výši 
216.000,- Kč.     
Z toho 3 granty celkem ve výši 60.000,- Kč a 5 stipendií celkem ve výši 106.000,- Kč   
a 1 cena 50.000,- Kč                                                           
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D. VĚDA 
 

Rozhodnuté nadační příspěvky pro vědecké a odborné časopisy 
Správní rada projednala návrhy příspěvků ze zasedání výběrového řízení expertní skupiny pro 
vědeckou a odbornou literaturu  a rozhodla poskytnout následující nadační příspěvky: 

 
I.  G r a n t y  
 žadatel – vydavatel                           účel – název periodika                                                      nadační  příspěvek 

Granty nekomerčním kulturním projektům 
periodika 
Vesmír                                          Vesmír                                                                 35.000,-- Kč 
Matice moravská                          Časopis Matice moravské                                   30.000,-- Kč 
Česká společnost ornitologická    Sylvia                                                                  20.000,-- Kč 
Česká společnost chemická          Chemické listy                                                    20.000,-- Kč 
Oikoymenh, o. s.                           Reflexe                                                               20.000,-- Kč 
Občanské sdružení Fyziologie      Československá fyziologie                                 20.000,-- Kč 
Filozofický ústav AV ČR 
Kabinet pro klasická studia           Listy filologické                                                 15.000,-- Kč 
Muzejní a vlastivědná společnost 
v Brně                                            Vlastivědný věstník moravský                           10.000,-- Kč 
Filozofická fakulta UK                  Estetika: The Central European 
                                                       Journal of Aesthetics                                          10.000,-- Kč 
Filozifická fakulta MU                  Opera Slavica 
Ústav slavistiky                              Slavistické rozhledy                                          10.000,-- Kč 
Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích                Kontakt ISSN 1212-4117                                    5.000,-- Kč 
Asociace vzdělavatelů 
v sociální práci                               Sociální práce / Sociálna práca                            5.000,-- Kč 
Nesehnutí Brno                              PŘES hranice, lhostejnost 
                                                       a předsudky                                                          5.000,-- Kč 
Celkem granty nekomerčním  projektům                                                          205.000,-- Kč 

 

 
 
 

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí vědeckých stipendií na cesty   
Správní rada na podkladě výběrového řízení expertní skupiny pro odbornou literaturu a vědu  
rozhodla poskytnout stipendia na cestu pro vědecké pracovníky do 35 let věku následujícím 
příjemcům: 
  
II.   S t i p e n d i a    n a    c e s t y  
        
 žadatel                                                             země                                                                 nadační příspěvek: 

__________________________________________________________________________________________ 

kongresy a symposia 

RNDr. Ph.D. P. Bojarová                      Norsko                                                          6.000,-- Kč 
MUDr. T. Peisker                                  Španělsko                                                     5.000,-- Kč 
RNDr. T. Petrusková                            Velká Británie                                               8.000,-- Kč 
Mgr. J. Raabová                                    Španělsko                                                     4.000,-- Kč 
Mgr. Ph.D. Z. Sýkorová                        Belgie                                                           3.000,-- Kč 
RNDr. L. Záveská Drábková                Dánsko                                                          5.000,-- Kč 
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Ing. Ph.D. P. Česla                                USA                                                            10.000,-- Kč 
Ing. R. Ficek                                          USA                                                             4.000,-- Kč 
RNDr. S. Kubešová                               USA                                                             6.000,-- Kč 
Mgr. K. Lamková                                  Island                                                            9.000,-- Kč 
RNDr. Ph.D. P. Maňásková                  USA                                                              8.000,-- Kč 
RNDr. Ph.D. A. Petrusek                      Mexico                                                        10.000,-- Kč 
Mgr. M. Rohanová                                Japonsko                                                       5.000,-- Kč 
Ph.D. S. Takáčová                                 USA                                                             6.000,-- Kč 
 
studijní cesty, pobyty, stáže 

Mgr. N. Davidová                                  Francie                                                         4.000,-- Kč 
Mgr. M. Macešková                              Velká Británie                                              3.000,-- Kč 
Mgr. Ph.D. R. Malý                               Rakousko                                                     2.000,-- Kč 
Mgr. PhD. P. Přibyl                               Velká Británie                                              7.000,-- Kč 
Mgr. S. Sázelová                                    Rusko                                                           7.000,-- Kč 
Celkem stipendia na cesty                                                                                    112.000,-- Kč 

 
 

 

 

III. Ceny za vědeckou literaturu 
 
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.,   
a kolektiv                                                Výroční cena Nadace ČLF 
                                                                Oční lékařství                                            50.000,-- Kč 
                                                     
doc. PhDr. Martin Nejedlý                   Cena J. Hlávky 
                                                                 Středověký mýtus o Meluzíně 
                                                                 a rodová pověst Lucemburků                  15.000,-- Kč 
 
 
 
doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.,   Cena J. Hlávky 
RNDr. Petr Novák, Ph.D., 
RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.,               Fyzika oblaků a srážek 

RNDr. Martin Setvák, CSc.,                                                                                  15.000,-- Kč 
___________________________________________________________________________ 
Celkem ceny za vědeckou literaturu                                                                     80.000,-- Kč 

 
 
 
Celkem bylo v oblasti podpory vědy rozděleno 37 nadačních příspěvků v celkové výši 
397.000,- Kč.  
Z toho 15 grantů ve výši 205.000,- Kč  a 19 stipendií ve výši 112.000,- Kč a 3 ceny ve 
výši 80.000,- Kč. 
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E. Nadační příspěvky na projekty kulturním obcím a profesním sdružením 
 
 
FITES                                       Přehlídka filmové tvorby                                       20.000,--  Kč 
 
Obec překladatelů                   Cena Josefa Jungmanna                                         20.000,-- Kč 
 
Obec spisovatelů                      Cena Premia Bohemica                                          20.000,-- Kč 
 
Svaz rozhlasových tvůrců       Report 2007                                                            20.000,-- Kč 
 
Svaz českých knihkupců 
a nakladatelů                            Knižní novinky                                                      20.000,-- Kč 
 
Syndikát novinářů                   Mediální studia                                                      20.000,-- Kč 
 
Taneční sdružení                       Přehlídka                                                               20.000,-- Kč 
 
Nadační fond A. Radoka         Ceny A. Radoka                                                     20.000,-- Kč 
 

Celkem granty obcím a sdružením                                                                    160.000,-- Kč 
      
 
          Celkem bylo rozděleno kulturním obcím a profesním sdružením v kultuře 8 nadačních  
          příspěvků v celkové výši  160.000,- Kč.   
 
 
 

F. Nadační příspěvky z rezervy správní rady 
 
        Správní rada posoudila žádosti, které neodpovídaly plně rámci vyhlášeného výběrového řízení,  
        avšak byly hodné zřetele možné podpory z prostředků rozpočtem vyčleněné rezervy. Správní 
        rada z těchto žádostí rozhodla udělit tyto nadační příspěvky: 

 
žadatel                účel                    nadační příspěvek 

 
Sdružení Analogonu            Analogon                30.000,-- Kč 
 
Kulturní týdeník A2            A2                 35.000,-- Kč
  
Concordia             Libeňští psychici               15.000,-- Kč 
 
Dybbuk     M. Matzenauer - Soukromý labyrint                         15.000,-- Kč
  
Daniel Cígler             výtvarný návrh                             5.000,-- Kč 
Fond Boženy Němcové příspěvek  FBN       5.000,-- Kč
  
FCT              organizační zajištění výročních cen           250.000,-- Kč 
 
Fórum dárců             příspěvek  FD                                            10.000,-- Kč 
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Slovo a hlas             F. Daneš - Zvuková podoba verše             10.000,--  Kč
  
SkyTvFilm             záznam výročních cen pro TV             28.000,-- Kč 
 
SVU and Czech Society for Arts and Science 
    Milan Kocourek a Jan Kaplan  
                                               - Český a slovenský Londýn                                    23.683,10 Kč 
 
Spolek českých bibliofilů     100 let Spolku českých bibliofilů             20.000,-- Kč 
 
Svět a divadlo             M. Lukeš - Divné divadlo našeho věku            20.000,-- Kč 
 
Zdeněk Merta             soubor fotografií projektu Literární profily  
    a Výročních cen                             6.000,-- Kč 
 
Pavel Mervart nakl.   Bohumila Grögerová -  Rukopis 25.000,-- Kč 
_________________________________________________________________________ 
 
Celkem  nadačních příspěvků                                           497.683,10 Kč 

 
Celkem bylo z rezervy správní rady rozděleno 15 nadačních příspěvků v celkové výši  
497.683,10 Kč. 
 

         
 

G. Program Literární profily 
 

Autorské večery v klubu Literární kavárny Řetězová 
 
Autoři                                                                                                                         organizace 
E.Brikcius  4.000,-- Kč                                          6.000,-- Kč 
P.Chudožilov  4.000,-- Kč                                6.000,-- Kč 
S.Karásek  4.000,-- Kč                               6.000,-- Kč 
J.Placák  4.000,-- Kč                               6.000,-- Kč 
M.Topinka  4.000,-- Kč                               6.000,-- Kč 
G.Turner  4.000,-- Kč                               6.000,-- Kč 
 I.Wernisch  4.000,-- Kč                               6.000,-- Kč 
___________________________________________________________________________            
Celkem autoři         28.000,-- Kč                             Celkem Literární kavárna  42.000,-- Kč 

 
Celkem v projektu  Literární profily rozděleno 14 nadačních příspěvků v celkové výši 
70.000,-- Kč 
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H. Fond Boženy Němcové 
 

 
 

Do Fondu Boženy Němcové přispěli  tito dárci: 

 
P.Dominik                                  5.000,-- Kč 
D.Hlínková                                     500,-- Kč 
P.Weigel                                     500,-- Kč 
Správní rada NČLF                                 5.000,-- Kč  
Celkem                                11.000,-- Kč 

 

Udělené příspěvky: 

 
I.Eliášová                                  5.000,-- Kč 
I.Landsmann                                  5.000,-- Kč 
P.Šiljajev                                  5.000,-- Kč 
R.F.Fric                                  5.000,-- Kč 
Celkem udělené příspěvky z FBN                             20.000,-- Kč

   
Rada Fondu Boženy Němcové rozdělila celkem 4 nadační příspěvky v celkové výši 
20.000,- Kč. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkem Nadace ČLF v roce 2008 rozdělila 159 nadačních příspěvků v celkové výši 
2.689.683,10 Kč.  
Z toho 96 grantů v celkové výši 1.613.683,10 Kč, 56 stipendií v celkové výši 796.000,- 
Kč  a 7 cen v celkové výši 280.000,- Kč. 
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II. 4. CENY  NADACE  ČLF 
 
I. Výroční ceny Nadace ČLF za rok 2007 

 
Každoročně na přelomu jara a léta uděluje Nadace Český literární fond své Výroční ceny za tvorbu 
minulého roku. Ceny se udílí v oborech literární tvorby a s ní úzce souvisejících múzických oborech 
divadla a rozhlasu, filmu a televize, vědecké literatury a žurnalistiky. Tak jako je posláním a 
předmětem činnosti Nadace ČLF především podpora nekomerční tvory, je i v rozhodování porot 
jednotlivých cen kladen důraz nejen na kvalitu, ale i na osobitost a výjimečnost oceňovaného díla.  
Výroční ceny se v současné podobě s odměnou padesátitisíc korun udělovaly v roce 2008  již 
podesáté. 
Termínově první udělovanou cenou byla 
 
Výroční novinářská cena Karla Havlíčka Borovského, kterou na slavnostním odpoledni 22. 5. 2008  
ve Staré radnici v Havlíčkově Brodě obdržel 
 
 Ing. Luděk  N a v a r a  ( MF Dnes ) - za odkrývání toho, co nemá být zapomenuto. Zločiny 
komunismu a nacismu. 
 
V laudatiu připomenula členka poroty PhDr. Martina Riebauerová význam témat novinářské práce 
oceněného Luďka Navary, který se zabývá oblastmi, jež nejsou dodnes ani historicky, ani novinářsky 
prozkoumané a psát o nich ještě dnes vyžaduje značnou dávku občanské statečnosti. Ing. Luděk 
Navara je m.j. i autorem několika knih: Smrt si říká Tutter, Příběhy železné opony 1 a 2 i scénářů 
televizních dokumentů: A průvod Němců šel, Odsunutý odsun, Útěky železnou oponou a dlouhé řady 
žurnalistických prací na obdobná témata, ale i jiné společensky závažné fenomény naší doby. 
 
U příležitosti Výroční novinářské ceny K.H. B. se v Havlíčkově rodišti předává i cena Novinářská 
křepelka pro novináře do 33 let, obnášející mimo profesionální uznání i symbolickou částku odměny 
3.333,- Kč. Držiteli Křepelek za rok 2007 se stali 
 
 Jiří  H o š e k  ( Český rozhlas 1) – za příkladný a profesionální přístup k zahraničnímu 
zpravodajství veřejnoprávního media, 
 
Filip  Č e r n ý ( Česká televize ) – za společensky závažné investigativní reportáže v pořadu 
Reportéři ČT. 
Na předávání novinářských cen se významnou měrou pozorného hostitele podílí vedení MÚ Havlíčkův 
Brod v čele se starostkou Ing. Janou Fischerovou, které spolu s Krajem Vysočina dotují i cenu 
Křepelek v symbolické výši 3.333,- Kč. 
 
Pražský slavnostní večer předávání Výročních cen Nadace ČLF se uskutečnil 4. 6. 2008 
v odsvěceném kostele Sv. Šimona a Judy na Starém Městě pražském. Večerem tentokrát provázel 
divadelník Karel Král, který pro svou roli pod dojmem probíhajících událostí kolem financování 
pražských divadel a všeobecně panující nouzi prostředků v seriozní kultuře zvolil úbor nevábného 
bezdomovce. Jak úvodem podotkl, kdyby reagoval na skutečný stav věcí, měl přijít coby ještěr na 
vyhynutí. Náladu večera pak rychle pozvedl další program, kdy mezi předáváním jednotlivých cen 
koncertovalo skvělé jazzové trio Josefa Vejvody s vlastními skladbami. 
 
 
Výroční cena za původní literární tvorbu  
 
Lubomír  M a r t í n e k – za knihu povídek Olej do ohně (nakladatelství Paseka)    
 
Laudatiem knihu ocenil literární kritik PhDr. Vladimír Karfík, který poukázal na autorovo světoběžnictví, 
které se v tomto díle soustřeďuje do jednoho místa, odkud se už nedá jít dál. V cestě je moře a přístav 
se tak stává symbolickou zastávkou i skutečným dějištěm příběhů. Je i metaforou, jež vyjadřuje situaci 
nezakotvených či vykořeněných postav a obdiv k volnému a svobodnému člověku. 
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Výroční cena za vědeckou a odbornou literaturu  
 
Prof. MUDr. Pavel  K u c h y n k a, CSc. a kol. – za práci  Oční lékařství (nakladatelství Grada 
Publishing) 
 
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. ve své laudaci označil oceněné dílo za unikátní počin v české 
novodobé medicinské literatuře. Oftalmologie prezentovaná celobarevnou publikací je bohatě 
dokumentována a navíc vybavena i CD-ROM s 900 vyobrazeními. Nově jsou zpracovány molekulárně 
biologické a genetické aspekty vjemů, které slibují nepředstavitelné perspektivy v oboru. Oceněné dílo 
bude i pro budoucí generace lékařů znamenat podrobnou zprávu o stavu oftalmologie na počátku 21. 
století. 
 
Výroční cena za divadelní a rozhlasovou tvorbu   
 
Jan  M i k u l á š e k – za režii hry A. S. Puškina  Evžen Oněgin (v inscenaci Divadla Petra Bezruče 
v Ostravě)  
Hold této neobvyklé inscenaci, kterou Jan Mikulášek nejen režíroval, ale vytvořil i hudební doprovod 
k dramatizaci, kterou též sám upravoval, přednesl ve svém výstižném laudatiu Jakub Škorpil 
z Divadelního ústavu. 
 
Výroční cena za film a televizní tvorbu  
 
Diviš  M a r e k – za kameru filmu … a bude hůř (režiséra Petra Nikolajeva podle stejnojmenné 
knihy Jana Pelce)  
Filmový kritik a publicista Jan Rejžek ve svém laudatiu k oceněné práci kameramana Diviše Marka 
vyzdvihl jeho podíl na fascinujícím sugestivním výsledku filmu, vyvolávající pocity autentického 
černobílého amatérského dokumentu zlé doby, kterou syrovou formou prezentuje. 
Obvyklá pátá Výroční cena za propagaci knižní kultury nebyla tentokrát udělena pro absenci návrhu 
poroty Svazu českých knihkupců a nakladatelů.  
 
II. Ceny Josefa Hlávky 
Třetí dějství udílení cen se odehrálo na zámku v Lužanech u Přeštic, kde 23. 6. 2008 Nadace ČLF 
spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových předávala Ceny Josefa Hlávky. 
Jejich tradice trvá od roku 1992 a předmětem ocenění jsou původní knižní práce z oblastí vědecké a 
odborné literatury hodnocené ve čtyřech vědních oborech s odměnou čtyřicetitisíc korun. Jedna z nich 
je přitom nominována na Výroční cenu Nadace ČLF za vědeckou literaturu. Tu letos získala již 
zmiňovaná práce v oboru věd lékařských – Oční lékařství od prof. MUDr. Pavla Kuchynky, CSc. a kol. 
 
Cena Josefa Hlávky v oboru společenských věd  
 Doc. PhDr. Martin  N o v o t n ý – za práci Středověký mýtus o Meluzině a rodová pověst 
Lucemburků (nakladatelství Skriptum a UK v Praze) 
 
Jak vyzdvihl ve svém laudatiu k dílu Martina Novotného historik prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., autor 
v knize obsáhl česko-francouzské kulturní vztahy ve 14, století a počátku 15. století, zvládl rozsáhlou 
část středověké literární tvorby, prostoupené barvitými příběhy svůdných víl, děsivých monster i 
udatných rytířů a zároveň přiblížil čtenáři mentalitu, z níž se tato strhující imaginace rodila. Kniha je 
příkladem objevné a stylisticky bravurně zvládnuté vědecké práce, schopné oslovit i širokou kulturní 
veřejnost. 
 
Cena Josefa Hlávky v oblasti věd o neživé přírodě  
Doc. RNDr. Daniela Ř e z á č o v á, CSc., RNDr. Petr N o v á k, Ph.D., RNDr. Marek  K a š p a r, 
Ph.D., RNDr. Martin  S e t v á k, CSc. za práci Fyzika oblaků a srážek (nakladatelství Academia) 
 
V laudatiu Prof. RNDr. M. Krbec, CSc., DSc. ocenil v díle uplatněný přístup k složitému oboru 
meteorologie a klimatologie od elementárního pozorování a shromažďování zkušeností a pravidel 
spíše statistického charakteru až po současné tendence náročného modelování a teorie na rigorozním 
základě. 
Cena v oblasti věd o živé přírodě nebyla za rok 2007 udělena.    
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II. 5. Výběrové řízení nadačních příspěvků z NIF 
 
Nadace ČLF jako příjemce několika příspěvků z NIF, ve skupině III.- oblasti kulturní, vypsala pro rok 
2007 výběrové řízení na podporu žadatelů z neziskového sektoru, zejména občanských sdružení, 
nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností. Podmínkou u nadací a nadačních fondů 
zůstal závazek věnovat osmdesát procent požadovaného příspěvku třetím osobám tj. pouze 
s možností využití maximálně dvaceti procent příspěvku pro vlastní nadaci. O nadační příspěvek se 
mohly ucházet i příspěvkové organizace s podmínkou, že prokáží alespoň poloviční vlastní vklad 
finančních prostředků do navrhovaného projektu. Změnou byla i možnost poskytnout z prostředků NIF 
stipendia fyzickým osobám podle aktualizovaných Pravidel pro poskytování nadačních příspěvků 
z NIF, které platí od začátku roku 2006 a vychází z posledních dodatků smluv rozdělení příspěvků NIF 
II. etapy z roku 2005. O nadační příspěvek z NIF tak mohly žádat jak právnické, tak fyzické osoby.  
 
Preferovanými kulturními oblastmi podporovanými výnosy prostředků z NIF byly  nadačním 
programem pro rok 2008 určeny:  
 

- Stipendia 
 
S organizacemi a fyzickými osobami, které se svými žádostmi uspěly ve výběrovém řízení byly 
uzavřeny příslušné smlouvy a příspěvky byly průběžně vyplaceny do konce roku tak, jak stanoví 
podmínky smlouvy s  Fondem národního majetku a přijatá Pravidla  pro poskytování nadačních 
příspěvků z prostředků z NIF, kterými se řídí i vlastní výběrové řízení. Pravidla jsou přístupná 
veřejnosti na webových stránkách www.nclf.cz. 
 

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků NIF 
 
I.Úvodní ustanovení 

Nadace ČLF se usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 413 ze dne 8. 7. 1999 stala 
příjemcem příspěvků z Nadačního investičního fondu (NIF), které ve smyslu uzavřených smluv 
s Fondem národního majetku (FNM) vložila do nadačního jmění a jejich výnos je povinna 
každoročně rozdělit v rozsahu stanoveném příslušnými smluvními dokumenty jako nadační 
příspěvky z NIF třetím osobám. 

1. Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z NIF upravují uzavřené dodatky č. 2 Smlouvy 
o převodu finančních prostředků z NIF v I. etapě (č. 00065-2005-211-D- N/I.E-02 a č. 6 
Smlouvy o převodu zbývajících prostředků v II. etapě NIF (č. 00065-2005-211-D-N-21-06 
uzavřené Nadací s FNM dne 25. 4. 2005 a dále pak Statut nadace a její další vnitřní předpisy. 

2. Nadační příspěvky z NIF ( dále též „granty z NIF“ nebo „stipendia z NIF“ ) se poskytují 
právnickým i fyzickým osobám, které působí v oblasti  aktivit Nadace, jmenovitě tedy 
v oblastech vydávání či jiného šíření původní a překladové literatury, vědy, provozování 
divadla, filmu, rozhlasu, televize, novinářství a zábavního umění a výsledky tvůrčí činnosti 
v těchto oblastech realizují a zpřístupňují nejširší veřejnosti. 

3. Jedná se o podporu nekomerčních projektů a autorských děl spadajících do oblastí 
působnosti Nadace formou veřejného otevřeného výběrového řízení umožňujícího širšímu 
okruhu třetích osob žádat o nadační příspěvek. 

4. Nadační příspěvky z NIF se poskytují z výnosů z uložených prostředků z NIF do nadačního 
jmění, jejichž minimální výše se stanoví ve jako 0,5 průměrné úrokové sazby PRIBID pro 
jeden rok, jak je definováno v dodatcích č. 2 a 6 výše uvedených smluv. 

II. Podmínky poskytování nadačních příspěvků z NIF 
(A) Všeobecné podmínky poskytování nadačního příspěvku z NIF 

1. Nadační příspěvek z NIF je poskytován účelově a podmínky jeho použití včetně povinnosti 
předložit vyúčtování přidělených finančních prostředků upravuje smlouva uzavřená mezi 
příjemcem nadačního příspěvku a Nadací. 
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2. Pokud příjemce nedodrží termín věcného plnění smlouvy, může na jeho žádost správní rada 
Nadace rozhodnout výjimečně o posunutí termínu realizace. Takto rozhodnout může pouze 
jednou. 

3. Poskytnutý nadační příspěvek z NIF je nepřenosný a příjemce, který obdrží grant na realizaci 
konkrétního projektu nebo stipendium na vytvoření díla, nesmí tento nadační příspěvek 
převádět na jiné právnické či fyzické osoby. 

4. Na poskytnutí nadačního příspěvku z NIF není právní nárok. 

(B) Podmínky poskytování grantů 

1. Žadatelem o grant z NIF může být subjekt, který prokáže svoji existenci dokladem o řádné 
registraci ne starším než 2 (dva) měsíce. 

2. Granty z NIF mohou být poskytovány:  
a. občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, účelovým zařízením církví 
b. nadacím a nadačním fondům 
c. veřejnoprávním institucím 
d. příspěvkovým a rozpočtovým organizacím za předpokladu, že samy vloží nejméně 

50% finančních prostředků do předmětného projektu, působícím v oblasti aktivit 
Nadace, jmenovitě tedy v původní a překladové literatuře, vědě, divadelní, filmové, 
rozhlasové a televizní tvorbě, v novinářství, zábavním umění a ve sféře výkonných 
umělců, resp. tam, kde jsou výsledky tvůrčí činnosti ve vyjmenovaných oblastech 
realizovány nebo zprostředkovány široké veřejnosti. 

3. Grant z NIF se uchazečům poskytuje na neinvestiční výdaje související s realizací 
předkládaného projektu. 

4. Granty z NIF nemohou být poskytovány:  
a. právnickým osobám založeným za účelem podnikání, politickým stranám a politickým 

hnutím a společenstvím vlastníků jednotek, církvím a náboženským společnostem, 
církevním právnickým osobám vyjma těm církevním právnickým osobám poskytujícím 
sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby 

b. nadacím, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF 
c. státu, jednotkám územní samosprávy 
d. právnickým osobám veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a 

veřejných vysokých škol. 
5. Žádost o poskytnutí grantu je nutno podat Nadaci výhradně na předepsaném formuláři 

v termínu vypsaného výběrového řízení. 

(C) Podmínky poskytování stipendia 

1. Stipendia z NIF mohou být poskytována fyzickým osobám – autorům literárních děl a prací, 
interpretům těchto děl a vědeckým pracovníkům v oblastech spadajících do působnosti 
Nadace. 

2. Stipendia z NIF nemohou být poskytována fyzickým osobám – podnikatelům. 
3. Žádost o poskytnutí stipendia je nutno podat Nadaci výhradně na předepsaném formuláři 

v termínu vypsaného výběrového řízení. 

(D) Mimořádné nadační příspěvky 

1. Nadace je oprávněna poskytnout nadační příspěvky z výnosů příspěvků z NIF mimo otevřené 
výběrové řízení příjemcům postiženým živelnými pohromami, ekologickými nebo 
průmyslovými haváriemi. Tento postup lze použít nejdéle do dvou měsíců po ukončení 
nouzového stavu vyhlášeného dle § 3 zákona č. 240/2000 Sb. 

III. Postup při poskytování nadačních příspěvků z NIF 

1. Správní rada Nadace po zjištění výše výnosu z uložených prostředků z NIF vyhlásí výběrové 
řízení s uvedením závazného termínu pro podání žádostí. Výběrové řízení se koná jednou  
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ročně a jeho předmětem je částka připadající k rozdělení třetím osobám, kterou představuje 

výnos prostředků z NIF uložených v nadačním jmění v předcházejícím roce, stanovený v 
minimální výši 0,5 průměrné úrokové sazby PRIBID pro jeden rok. Celá takto stanovená částka 
musí být poskytnuta třetím osobám do konce probíhajícího kalendářního roku. 

Správní rada Nadace ve vyhlášeném výběrovém řízení zveřejní, jakých oblastí se budou toho 
kterého roku poskytované nadační příspěvky z NIF týkat. 

2. O poskytnutí grantu nebo stipendia z NIF rozhoduje správní rada Nadace na základě 
výběrového řízení z podaných žádostí. 

3. Správní rada Nadace si k objektivnímu a komplexnímu posouzení přijatých žádostí může 
ustanovit skupiny expertů. 

4. Rozhodnutý příspěvek grantu nebo stipendia z NIF je převeden na účet příjemce po 
oboustranném podpisu smlouvy o poskytnutí příslušného nadačního příspěvku z NIF. 

5. Nadační příspěvek z NIF nelze poskytnout žadateli, v jehož statutárním orgánu působí člen 
správní nebo dozorčí rady Nadace. 

6. V případě, že ve statutárním orgánu žadatele působí člen případné skupiny expertů, nesmí se 
tento člen účastnit jednání o žádosti tohoto žadatele. 

IV. Požadavky při předkládání žádostí a projektů 

1. Žadatel předkládá ve vyhlášených termínech vyplněný formulář Žádosti o grant z NIF nebo 
Žádosti o stipendium z NIF včetně požadovaných příloh. 

2. Žádost o grant právnických osob musí obsahovat následující základní náležitosti:  
a. jméno či název instituce, sídlo, příp. i jinou aktuální kontaktní adresu, identifikační 

číslo, bankovní spojení, čísla telefonního spojení, příp. faxu nebo e-mail a v příloze 
výpis z příslušného rejstříku obchodního soudu nebo jiný doklad o registraci právnické 
osoby ne starší než 2 (dva) měsíce 

b. podrobné zdůvodnění žádosti, název a věcný popis projektu. Žadatel uvede u projektu 
dobu a místo jeho realizace, jméno zpracovatele projektu a jméno zodpovědné osoby 
za realizaci 

c. požadovanou výši grantu na projekt 
d. rozpočet předpokládaných výdajů tj. celkový rozpočet s podrobným rozpisem dílčích 

nákladových položek, a to na jednotlivé výdaje i příjmy (autorské honoráře, cestovné, 
nájemné, jiné odměny, výrobní náklady a pod. ,a na druhé straně i předpokládané 
příjmy z realizace projektu) 

e. předpokládané finanční zajištění projektu z vlastních zdrojů, příspěvky jiných 
sponzorů či jinými dary 

f. závazné sdělení termínů doby realizace projektu 
g. synopsi díla, lektorský nebo jiný odborný posudek, případně doporučení příslušné 

kulturní obce nebo sdružení 
h. ukázku z díla, na jehož realizaci žádá o grant 
i. v případě žádosti o poskytnutí grantu na vydávání periodika předloží žadatel alespoň 

3 (tři) čísla na ukázku. 
3. Žádost o stipendium 

Nadace rozlišuje dva typy poskytovaných stipendií:  
1. stipendium pracovní poskytované k vytvoření díla 
2. stipendium cestovní poskytované studentům a vědeckým pracovníkům do 35 let věku 

k účasti na zahraniční konference, semináře a stáže. 

Žádost fyzických osob o stipendium musí obsahovat následující základní náležitosti: 

c. osobní data žadatele včetně údajů o aktuálním spojení 
d. obor činnosti žadatele s tematickým vymezením oblasti pro poskytnutí stipendia 
e. dále u stipendia pracovního: 

charakteristiku práce, název díla, začátek a ukončení práce na díle, stručné 
odůvodnění žádosti, podrobný přehled dosavadní činnosti, sdělení o formě zájmu o 
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podporované dílo, nepovinně lze doložit stanovisko doporučující instituce (umělecké 
obce, profesního sdružení, budoucího uživatele, nakladatele apod.) 

f. dále u stipendia cestovního: 
pracovní zařazení žadatele, u doktorandů typ studia, název akce s podrobnější 
charakteristikou, u studijních pobytů s přiložením pozvání. Místo a doba trvání. 
Způsob prezentace na akci. Přehled publikační činnosti žadatele. 
Specifikace nákladů na cestu, jež jsou v částečné výši předmětem poskytovaného 
stipendia. Údaje o dalších získaných podporách. Záměr zveřejnění poznatků z akce. 
Nutné je vyjádření doporučující instituce s odůvodněním cesty a se stanoviskem 
k odborné a vědecké činnosti žadatele. 

4. Tiskopis žádosti a průvodní doklady 
Tiskopisy žádostí o poskytnutí grantů a stipendií obsahují výčet dokladů, které žadatel 
předkládá při podání žádosti a pro závěrečnou kontrolu nakládání s poskytnutým nadačním 
příspěvkem. 

V. Kontrola čerpání a vyúčtování poskytnutého nadačního příspěvku z NIF 

1. Příjemce nadačního příspěvku z NIF odpovídá za dodržení všech podmínek stanovených 
v uzavřené smlouvě o jeho poskytnutí. 

2. Příjemce nadačního příspěvku z NIF je povinen oznámit Nadaci písemně všechny změny 
skutečností rozhodných pro přiznání nadačního příspěvku, a to i po jeho poskytnutí. 

3. Nadace může kdykoli rozhodnout o snížení či vrácení poskytnutého nadačního příspěvku z 
NIF, pokud dodatečně zjistí, že byl poskytnut na základě nesprávných údajů anebo byly 
zamlčeny skutečnosti rozhodné pro jeho přiznání. 

4. Nadace je oprávněna požadovat vrácení poskytnutého nadačního příspěvku z  NIF v případě 
nedodržení podmínek uzavřené smlouvy. 

5. Příjemce grantu z NIF je povinen včas předložit konečné vyúčtování grantu vyplývající ze 
smlouvy. Rovněž tak je povinen podat Nadaci informaci o všech zásadních změnách, ke 
kterým při realizaci projektu došlo. 

6. Příjemce stipendia pracovního je povinen včas v termínu podle smlouvy předložit dokončené 
podpořené dílo nebo doklad o jeho předání např. k vydání či jinému způsobu provozování. 

7. Příjemce cestovního stipendia je povinen předložit k vyúčtování poskytnutého stipendia. 
doklady cestovních výdajů (např. použité jízdenky, letenky), popř. další doklady určené 
příslušným tiskopisem žádosti, které nadále zůstávají účetním dokladem Nadace. 

 

VI. Účinnost pravidel 
Tato pravidla schválila správní rada Nadace svým usnesením na zasedání dne 23. listopadu 2005 a 
nabývají účinnosti dnem 2.1.2006. 
  

Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. v. r. 
předseda správní rady Nadace ČLF 
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II. 6. Výsledky výběrového řízení nadačních příspěvků z NIF 
 
A.Stipendia pracovní / pro autory z NIF 

 
Z výnosu prostředků z NIF za rok 2007 byly  v souladu s uvedenými Pravidly rozdělena ve 
výběrovém řízení stipendia určená pro podporu autorské tvorby, a to    
20 stipendií pro původní a překladovou literaturu ve výši celkem                  365.000,-- Kč  

12 stipendií na divadelní hry, scénáře dokumentárních filmů, celkem           213.000,-- Kč  

  5 stipendií pro publicistickou tvorbu                                                                106.000,-- Kč  

___________________________________________________________________________ 
C e l k e m   37  stipendií  na autorskou tvorbu  z výnosu prostředků  
z NIF  v celkové výši                                                                                           684.000,-- Kč 
Jmenovitý seznam rozdělených stipendií je uveden v příslušných seznamech vyplacených 
nadačních příspěvků členěných podle oborů v předcházející kapitole výroční zprávy. 
 
 
B. Stipendia cestovní 
 
Z výnosu prostředků z NIF  byly též vyplaceny  v souladu s Pravidly o poskytování nadačních 
příspěvků z NIF stipendia na cesty vědeckým pracovníkům do 35 let věku, které v návrzích  
výběrového řízení doporučovala expertní skupina pro vědu na svém zasedání a správní rada 
potvrdila svým rozhodnutím: 
C e l k e m   19  stipendií na cesty z výnosu  prostředků   z  NIF  ve  výši    112.000,-- Kč 
Jmenovitý seznam příjemců stipendií na cesty vědeckým pracovníkům do 35 let věku je 
uveden v přehledu vyplacených nadačních příspěvků pro vědu v předcházející kapitole  
výroční zprávy. 
 
 
C e l k e m   z   v ý n o s u   p r o s t ř e d k ů   z  NIF registrovaných v nadačním 
jmění bylo v rámci vyhlášeného nadačního programu pro rok 2008 rozděleno ve 
výběrovém řízení   56  nadačních příspěvků – stipendií v celkové výši  796.000,-- Kč.  
 
  
Nadace měla povinnost rozdělit výnos prostředků z NIF za rok 2007 odvozený dle 
stanoveného pravidla Pribid ve výši 1. 028.700.—Kč, kterou skutečný výnos 
prostředků nadačního jmění z NIF zdaleka nedosáhl. 
Přesto Nadace ČLF dostála svým závazkům z NIF překročením rozdělovaného výnosu 
v předcházejících létech a deficit předpisu Pribid pro 2008 ve výši 232.800,-- Kč v této 
souvislosti nejen vyrovnala, ale pro další roky vykazuje ještě rezervu ve výši 
1.169.800,--Kč navíc již rozdělených příspěvků z NIF. 
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III. 1. Zpráva auditora k účetnictví nadace 
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III. 2. Zpráva auditora k účetnictví NIF 

 



 46 

 



 47 

III. 3. Zpráva dozorčí rady 
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IV. 1. Přehled dárců a příspěvků 
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IV. 2. Poděkování Nadace ČLF 
 
Ani rok  2008 nepatřil k těm nejúspěšnějším rokům při hledání sponzorské podpory a jenom potvrdil, 
že orientací většiny dárců a sponzorů je podpora především mediálně zajímavých akcí módních a 
sportovních podniků před nekomerční kulturou, kterou se nadace zabývá. O to cennější jsou příspěvky 
dvou společností, které úsilí nadace podpořily. Největšího finančního daru se Nadaci ČLF dostalo od 
společnosti Pioneer  Asset Management, a.s , která věnovala 75.000,- Kč na uspořádání   Výročních 
cen  Nadace ČLF za rok 2008. Významné podpory se dostalo i od dalšího firemního dárce, Pražské 
plynárenské, a.s., která přispěla na Výroční cenu N ČLF za vědeckou a odbornou literaturu za rok 
2007 (předávanou v roce 2008) částkou ve výši 50.000,- Kč. Cenu získal Prof. MUDr. P. Kuchynka, 
CSc., s kol. za práci „Oční lékařství“. Předání této ceny se účastnil představitel sponzora Ladislav 
Pospíšil, ředitel  Pražská plynárenská, a.s.- Distribuce, předseda představenstva spol. Děkujeme za 
příspěvek a věříme v trvalejší partnerství obou dárců.  
Vřelé poděkování patří vytrvalým soukromým dárcům, kteří pravidelně přispívají do Fondu Boženy 
Němcové na podporu spisovatelů a překladatelů, kteří se ocitli v nouzi. Již po několikáté přispěli dárci 
P. Dominik  a  P. Weigel. Celková částka darů pro Fond Boženy Němcové dosáhla v tomto roce výše 
11.000,- Kč.  
Další finanční podporou v tomto roce, za kterou je třeba zvláště poděkovat, jsou příspěvky Kraje 
Vysočina   a Městského úřadu v Havlíčkově Brodě poskytnuté při ocenění Novinářských křepelek, 
cen pro novináře do 33 let, které podpořily celkem částkou 6.666,- Kč. K tomu je nutno přičíst 
poděkování i spoluorganizátorům slavnostního předávání novinářských cen v Havlíčkově Brodě, které 
se odehrálo ve vřelém  prostředí s velkou pozorností hostitelů i za značné účasti veřejnosti. Dík patří 
pracovníkům radnice Havlíčkova Brodu, osobně pak především starostce města Ing. J. Fischerové 
a tajemnici S. Pávkové i zástupcům Kraje Vysočina, kteří se předávání cen aktivně účastnili.   
 
U příležitosti konání největšího nadačního svátku - Výročních cen Nadace ČLF za tvorbu v roce 
2007 je nutno poděkovat organizacím, které průběh této značně náročné akce umožnily a svým 
způsobem i podpořily: Správě Symfonického orchestru FOK za možnost pořádat tento slavnostní 
večer v okázalém prostředí kostela Sv. Šimona a Judy na Starém Městě, kde předání cen 4. 6. 2008   
uskutečnilo. 
Tradiční poděkování si zaslouží zejména pracovníci Agentury FCT, s.r.o. a zvláště pak její ředitel 
pan J. Matoušek za perfektní organizační zajištění celé akce včetně vybraného pohoštění. Dík za 
moderování tentokráte náleží divadelníku Karlu Královi, který ve svérázném úboru bezdomovce,  
symbolizujícím nezávidění hodné postavení kultury v prioritách tržní společnosti, večerem provázel.  
Vřelé přijetí publikem patřilo hudebnímu vystoupení jazzovému Triu Josefa Vejvody, které v sestavě 
Josef Vejvoda – bicí, Kryštof Marek - piano a Ondřej Štajnochr – kontrabas  patří k vrcholu toho, 
co lze u nás v tomto žánru  vůbec slyšet. Díky za to, jak svojí  vlastní náročnou hudební produkcí 
večer ozdobili. 
K večeru se váže i poděkování týmu filmařů Sky-TVilm, vedenému  režisérem Martinem Skybou, 
který ceremoniál Výročních cen zdokumentoval a připravil záznam, odvysílaný pak Českou televizí ve 
dvou reprizách.  
Další poděkování si zaslouží Literární kavárna Řetězová, která se stala pravidelným místem setkání 
autorů s jejich čtenáři a ctiteli. Nadace zde již čtvrtým rokem představuje oslovené autory, kteří jsou 
s ní  spojeni svým dílem jako stipendisté, či bylo grantem podpořeno knižní vydání jejich práce. 
Poděkování patří i osvícenému kavárníkovi Zdeňku Cibulkovi, který poskytuje večerům inspirační 
prostor k často již neopakovatelným pořadům, kterých se zde v průběhu roku uskutečnilo sedm..  
 
Nejvděčnější poděkování je však třeba, jako vždy, vyslovit externím spolupracovníkům nadace, 
kteří jí pomáhají v náročné práci výběrového řízení v expertních skupinách a při rozhodování 
porot. Obsáhlost zájmového okruhu žadatelů o podporu v kulturních a vědeckých oblastech, kterým 
se Nadace ČLF věnuje, vyžaduje pomoc více jak pěti desítek expertů, vynikajících představitelů svých 
oborů, kteří na sebe berou odpovědnost při výběru těch nejvhodnějších příjemců poskytovaných 
grantů a stipendií při posuzování jejich žádostí o podporu. 
Rozsah práce, kterou tito externisté bez jakéhokoliv nároku na odměnu odvedli pro Nadaci a jejím 
prostřednictvím i pro českou kulturu a vědu, si zaslouží nejvyšší míru ocenění. 
Jmenovitě jsou všichni členové expertních skupin a porot uvedeni v kapitole II.1. Systém nadační 
činnosti této zprávy. Díky všem za neocenitelnou pomoc.  


