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Úvodem 

  

                                                                                                      
 

      Nadace Českého literárního fondu vstupuje do roku 2010 s nadějí, že finanční krize, 

která v roce 2009 citelně  podlomila  její schopnost sloužit české kultuře a vědě, už 

pominula a že jí čeká lepší období. Avšak i v krizovém roce 2009, kterým musely projít 

všechny české nadace, se jí  podařilo rozdělit 136 nadačních příspěvků v celkové výši 2 548 

700 Kč a dostát tak, jak to jen bylo možné, svému poslání. Z toho bylo 63  grantů v celkové 

výši 1 294 000 Kč, 64 stipendií v celkové výši 894 700 Kč a 9 cen v celkové výši 360 000 Kč. 

 

     Protože je zřejmé, že možnosti Nadace plnit své poslání kriticky závisí na velikosti 

výnosů ze jmění, které nadace obhospodařuje, mimořádně velká pozornost byla věnována 

struktuře a efektivnosti investic pořízených z tohoto jmění. Byla ustavena zvláštní pracovní 

skupina finančních expertů, která pravidelně hodnotí úspěšnost investic a navrhuje správní 

radě případné změny. 

 

     Ve  vnitřním životě Nadace došlo v polovině roku 2009 ke změně spojené s ukončením 

funkčního období správní rady, jak nařizuje zákon. Funkce se ujala nová správní rada, 

která hodlá pokračovat v dobré a obětavé práci své předchůdkyně.      

 

 

 

 

 

                                                                                           Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.,v.r.  

                                                                                  předseda správní rady Nadace ČLF 
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I.1.  Historie, poslání a činnost Nadace Český literární fond  
 
Nadace ČLF je soukromoprávní subjekt s vlastním majetkem, s kterým hospodaří. V novém 
uspořádání začala působit od listopadu 1994 přeměnou bývalého Českého literárního fondu,  
organizace podřízené ministerstvu kultury (ačkoli nešlo o státní organizaci v pravém slova smyslu, 
založené roku 1953). Změnu předepsal zákon 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. Na novou nadaci přešel všechen movitý a nemovitý majetek bývalého 
fondu i z toho plynoucí práva, povinnosti a závazky. Zároveň však byla zkrácena o dosavadní příjmy, 
které několikanásobně převyšovaly realitu dalších let. Prostředky, kterými do té doby disponovala 
pocházely z tehdy povinných srážek z honorářů autorů, poplatků nakladatelů a uživatelů děl 
S přijetím zákona č.227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a nové registraci Městským 
soudem v Praze došlo k další změně uspořádání. Nadace byla nucena restrukturalizovat svůj majetek 
a vyjma nemovitosti, která je i jejím sídlem, její jmění tvoří výhradně finanční prostředky nebo produkty 
finančního trhu, do kterých byly peníze investovány. Výnosy z operací s finančními prostředky jsou  
základem i limitem podpor rozdělovaných každoročním nadačním programem. 
 
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. Tento široce pojatý záměr podpor je v posledních létech, 
poznamenaných nestabilitou finančních trhů a s tím souvisejících kolísavých výnosů spravovaného 
jmění. Nadační program je proto každoročně redukován zužovaným výběrem preferovaných oblastí, 
kterým je možné podporu poskytnout. Preferenční oblasti se přitom ročně mění. 
Výběrové řízení žadatelů o nadační příspěvek 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. Za všechny sluší 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 věnoval Nadaci po dlouhá 
léta prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dnes ve světě neuznávanější  český vědec. 
Nadace vypisuje každoročně nadační program s výběrovým řízením v expertních skupinách. 
Naplňován je udělenými granty a stipendii, schválenými správní radou. 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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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 prvního příspěvku z NIF ve výši 23,7 mil. Kč, který jí byl svěřen do správy 
Fondem národního majetku..  
Nadace ČLF uspěla i ve druhém kole rozdělování NIF, které bylo schváleno závěrem roku 2001 a 
postupně získala prostředky v celkové výši 65.484.000,- Kč., které jsou v mezích uzavřené smlouvy 
s MF ČR z valné většiny vloženy do nadačního jmění. 
Výnos jmění se bohužel v posledních létech pohyboval na úrovni pouhého 1 %, rok 2008 byl dokonce 
značně ztrátový. To zatím nedovoluje vytvořit potřebné výchozí  podmínky pro založení 
dlouhodobějšího nadačního programu, který by dovolil zabývat se nejen aktuálními problémy 
kulturního života v rámci panujících sociálních podmínek ve společnosti, ale i  dlouhodobými 
koncepčními programy.   
Přes omezující zákonné podmínky, které limitují 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. Samozřejmě rozhodující zásluhu na tom má zmiňovaný příjem prostředků 
z NIF, které zajistily stabilitu majetku, což také bylo hlavním účelem této státní podpory nadačního 
sektoru.  
Tradiční součástí  nadačního  programu jsou Výroční ceny Nadace ČLF. V současné podobě zahrnují 
udílení ceny v šesti 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 novinářská cena pojmenovaná  Cenou Karla Havlíčka Borovského je tradičně 
udělována za spoluúčasti radnice přímo v Havlíčkově Brodě. Zde je též udělována cena Novinářská 
křepelka, založená již v devadesátých létech a určená pro novináře do 33 let věku.  Pět Výročních cen 
ve vyjmenovaných oborech je udělováno začátkem měsíce června na slavnostním večeru, který je  
svátkem setkání Nadace se širokou kulturní obcí, kterou podporuje. Výroční ceny si za dobu své 
existence vysloužily nepřehlédnutelnou prestiž, kterou podtrhuje i výrazný profil oceňovaných tvůrců,  
kdy porotci prosazují především nekonvenčnost a přínos zpravidla nekomerčních děl a prací. 
Spolu s Nadáním Marie, Zdeňky a 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 Český literární fond je v současnosti jedním z mála jistých alternativních zdrojů tolik 
potřebné podpory rozsáhlých oblastí umění, publicistiky a vědy. Doplňuje nepřehlédnutelným 
způsobem stále nedostatečnou podporu státu především nekomerčním sférám české kultury. 
 
  
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. Sdružuje nadace, 
nadační fondy a firemní dárce. Je organizací usilující o rozvoj, efektivnost a kultivovanost filantropie. 
Činnost čtyř sekcí Fóra dárců řídí výkonný výbor FD, volený ze zástupců sekcí. 

http://www.donorsforum.cz/
mailto:donorsforum@donorsforum.cz
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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. 
Do poloviny roku  2009 pracovala správná rada zvolená v roce 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. 
 
Po volbě v červnu 2009 nastoupila nová správní rada Nadace ČLF ve složení: 
 
doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. (předseda správní rady), PhDr. Jan Lukeš (místopředseda), PhDr. 
Dana kalinová, prof. RNDr. Miroslav Krbec, DrSc., Ing. Josef Kreuter, CSc., Jiří Novotný, Šimon 
Pellar, Alice Šimonová a Ing. Petr Tesař. 
 
Funkční období této správní rady trvá do roku poloviny roku 2012.  
 
 
 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 za nadaci v souladu se statutem samostatně, 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 ke dni 31. 12. 2008 vykazovala nadace stav nadačního jmění ve výši 
100 692. 722, 99 Kč, který byl i předmětem zápisu nadačního jmění v nadačním rejstříku.  
V průběhu roku 2009 došlo k navýšení registrovaného nadačního jmění. 
 

 

 

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 

 

89615731,81 Kč 

Zapsáno: 31.března 2004 Vymazáno: 1.února 2005 

 

98687511,81 Kč 

Zapsáno: 1.února 2005 Vymazáno: 10.ledna 2007 

 

100 673 111,81 Kč 

Zapsáno: 10.ledna 2007 Vymazáno: 15.května 2009 

 

100 692 722,99 Kč 

Zapsáno: 15.května 2009 

 

 
 

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 25 10 28 69, 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, Nádržní 344/25, IČ 49279866, 
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- nepeněžitý majetek 5.957.986 ks podílových listů otevřeného 

podílového fondu ČSOB Nadační fond, investiční společnosti ČSOB 

investiční společnost, 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 00 00 13 50. 

Zapsáno: 17.června 2003 nemovitý majetek, který tvoří dům čp. 1721 v 

Praze 2, s pozemkem 

č. parc. 1157 a 1158 v katastrálním území Vinohrady, Městská 

část Praha 2, obec Praha, zapsané na LV 976, pro katastrální 

území Vinohrady, městskou část Praha 2, obec Praha, se všemi 

součástmi a příslušenstvím tak, jak jsou zapsány 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 Vymazáno: 30.srpna 2006 

nepeněžitý majetek, a to 3.894.063 kusů podílových listů otevřeného 

podílového fondu ŽIVNOBANKA-NADAČNÍ investiční společnosti 

ŽB-Trust, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, 

IČ 63080273, v hodnotě 3.896.400,- Kč. 

Zapsáno: 31.března 2004 Vymazáno: 30.srpna 2006 

peněžitý majetek, a to peněžní prostředky v celkové výši 45.015.378,-

Kč uložených na účtu č. 1002001837/400 vedeném Živnostenskou 

bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, IČ: 00001368 

a spravovaných na základě Smlouvy o správě cenných papírů, 

Smlouvy o investičním poradenství a Smlouvy o obstarání obchodů 

s cennými papíry, které byly uzavřeny dne 16.5.2006 se společností 

Pioneer Asset Management, a.s. se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, 

PSČ: 186 00, IČ: 25 68 45 58. 

Zapsáno: 10.ledna 2007 peněžitý majetek, a to peněžní prostředky 

v celkové výši 43.029.778,-Kč uložených na účtu č. 1002001837/400 

vedeném Živnostenskou bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 

858/20, IČ: 00001368 a spravovaných na základě Smlouvy o správě 

cenných papírů, Smlouvy o investičním poradenství a Smlouvy 

o obstarání obchodů s cennými papíry, které byly uzavřeny dne 

16.5.2006 se společností Pioneer Asset Management, a.s. se sídlem 

Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00, IČ: 25 68 45 58. 

Zapsáno: 30.srpna 2006 Vymazáno: 10.ledna 2007 
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nepeněžitý majetek, a to 950 ks Státního dluhopisu 3,55/12 ISIN 

CZ0001001887 se splatností v roce 2012 v celkové hodnotě 

9.091.391,18 Kč, držených do splatnosti 

Zapsáno: 15.května 2009 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 Vymazáno: 15.května 2009 
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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.  

http://www.nclf.cz/
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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 až  2008 nedošlo k žádným změnám ve výši registrovaného nadačního jmění.  
 
V roce 2009 došla splatnost drženého Státního dluhopisu 3,80/09, který byl v nadačním jmění 
nahrazen 950 ks Státního dluhopisu 3,55/12 ISIN CZ0001001887 se splatností v roce 2012 v hodnotě 
9.091.391,18 Kč, držených do splatnosti. Stav zapsaného nadačního jmění se zvýšil na částku 
100.692.722, 99 Kč.  
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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.  
 
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. 2009.  
 

 
c) Pro rok 2010 se předpokládá obdobný vývoj v hospodaření nadace jako v roce 2009, 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 2009 působily ve složení: 

 
literární expertní skupina: 
M. Reiner (předseda), A. Bajaja, M. Doležal, PhDr. F. Fröhlich, PhDr. Z. Hrbata, V. Novák, 
PhDr. V. Slezák, PhD., PhDr. 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, 
PhDr. 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, Ing. 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,  doc. PhDr. 
J.Trávníček, CSc. 
 
 
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 2009 

 
Správní rada nadace rozhodla na svém zasedání 12. 12. 2008  o nadačním programu pro rok 2009 a 
následně byla ve vybraných mediích vyhlášena výběrová řízení. Konečný termín pro podání žádostí 
na předepsaných tiskopisech byl stanoven do 15. 2. 2009 s výjimkou žádostí o poskytnutí cestovních 
stipendií vědeckých pracovníků, který byl určen ke dni 31. 3. 2009 
. 
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 pro rok 2009 

 
Literatura: 
 
Granty 
- první vydání básnické sbírky a literárního eseje (literatury původní i překladové)                                     
Stipendia 

- na vytvoření původního díla ( próza, poezie, esej, lit. věda ), včetně překladu   
 
Dramatická tvorba 
 
Granty 

- první vydání teoretické a odborné literatury v oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění 

Stipendia 
- na vytvoření původního dramatického díla, rozhlasového díla, teatrologických studií (včetně  
překladů) a scénáře dokumentárního filmu významného společenského dosahu 

 
Publicistika 
 
Granty 

- vydávání společensky závažného publicistického díla 
Stipendia 

 - na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu 

 
Věda 
 
Granty 
-  vědecké a odborné časopisy 
Stipendia 

- cestovní stipendia vědeckým pracovníkům do 35 let 
 
Program nadačních příspěvků z prostředků NIF zahrnuje veškerá stipendia 
Pro žadatele platí Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z NIF ( viz www. nclf.cz – Pravidla z 
NIF ). 
O stipendium lze požádat pouze v jediné oblasti podpor (literatura, dramatická tvorba, publicistika, 
věda)   
Vlastní program Nadace ČLF  
- Výroční ceny Nadace ČLF za rok 2008 - červen 2009 
- Ceny J. Hlávky (s Nadáním J., M.a Z. Hlávkových) – červen 2009 
    
- Večery Nadace v Literárním klubu Řetězová – Literární profily 
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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                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARSCI   J.Janáčková - Jakub Arbes. Romaneto v listech                             30.000,-- Kč 
ARSCI   A.Haman - Kontexty a konfrontace                  10.000,--  Kč 
Collegium Bohemicum 
   O.Preussler - Anděl v kulichu                              15.000,--  Kč 
Dauphin  H.Broch - Román-mýtus-kýč                  40.000,--  Kč 
Dauphin   V.Vaněk - Disharmonie/Eseje                              10.000,--  Kč 
Filip Tomáš-Akropolis 
   J.Brabec - Panství ideologie a moc literatury                            25.000,--  Kč 
Filip Tomáš-Akropolis  
   J.Holý a kol. - Tato fakulta bude rudá                             15.000,--  Kč 
Garamond  M.Razumovsky - Marina Cvetajevová - Mýtus a skutečnost 
                         30.000,-- Kč 
HOST   S.Beran - Hliněné dny                                15.000,-- Kč 
HOST   P.Soukupová - Zmizet                                10.000,-- Kč 
Cherm   M.Dvořák - Inflace slova v našem věku                              30.000,-- Kč 
Cherm   K.Brušák  - Básnické a prozaické dílo                              30.000,-- Kč 
Jiří Tomáš-Akropolis L.Šinkarjov - Všecko jsem skoro zapomněl                 35.000,--  Kč 
OPUS   R.Walser - Večerní čtení                   30.000,--  Kč 
OPUS   I.Tarchetti - Fantastické povídky                  18.000,--  Kč 
Pistorius a Olšanská V.Sorokin - Den opričníka                   15.000,--  Kč 
Práh   J.Fest - Já ne!                     10.000,--  Kč 
Prostor   T.Bernhard - Na výšinách                    30.000,-- Kč 
Pulchra               J.Šavrda - Vězeň č.1260, Ostrov v souostroví                             30.000,-- Kč 
Pulchra               J.Kroutvor - Klobouk, kniha a hůl                    20.000,-- Kč 
Společnost F.X.Šaldy Zápisník o Šaldovi č.16                                  7.000,-- Kč 
Společnost pro Revolver Revue 
   I.Matoušek - Oslava                     18.000,-- Kč 
Společnost pro Revolver Revue 
   R.Gallego - Bílé na černém                    10.000,-- Kč 
TORST               A.Kliment - Tři žíně                     20.000,-- Kč 
TORST               T.Zmeškal - Životopis černobílého jehněte                  20.000,-- Kč 
TORST               J.Pechar - Život na hraně                    20.000,-- Kč 
Trigon                L.Vágner - Vážený pane Tři B!                               30.000,-- Kč 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Granty literární tvorby celkem                                                                  573.000,-- Kč 
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II.S t i p e n d i a 
 

žadatel   účel                                              nadační příspěvek  

 
Petr Král  Otevřete, to jsem já  jednorázově                  42.000,-- Kč 
Pavel Kosatík  Tigrid    jednorázově                  40.000,-- Kč 
Jan Lukavec  Buber, Guardini a Čechy 6 měsíců á 6.000,--Kč        36.000,-- Kč 
Tomáš Zmeškal Letná    6 měsíců á 6.000,--Kč                 36.000,-- Kč 
Radek Malý  překlad H.Sonnenschein - Zaběhl jsem se s toulavými psy 
       5 měsíců á 6.000,--Kč                30.000,--  Kč 
David Lukšú  Mé svědectví o V.Jebavém 5 měsíců á 5.000,--Kč                25.000,--  Kč 
František Dryje Vlci                 5 měsíců á 5.000,--Kč                25.000,--  Kč 
Zbyněk Černík překlad T.Lindgren - Dorého bible  
       4 měsíců á 5.000,--Kč                20.000,--  Kč 
Petr Čichoň  Slezský román               3 měsíce á 6.000,--Kč                18.000,--  Kč 
Jaroslav Šubrt  překlad  M.Czapská - Europa v rodzinie 
       3 měsíce á 6.000,--Kč                18.000,--  Kč 
Jiří Hrabal  překlad M.Jergovič - Mama Leone 
       jednorázově                  15.000,-- Kč 
David Jedlička překlad Wang Wej-Ptačí křik                  2 měsíce á 6.000,--Kč                 12.000,-- Kč 
Věra Provazníková  V peřině myš   jednorázově                  10.000,-- Kč 
Lucie Szymanovská  překlad Z.Takácsová - Zakázaný jazyk    
       jednorázově                  10.000,-- Kč 
Zbyněk Benýšek Sonety Platónské jeskyňky a jiné básně 
       jednorázově                  10.000,-- Kč 
Milan Orálek  překlad H.CH.Bosman - A Bekkersdal Marathón 
       jednorázově                   10.000,-- Kč 
Vít Kremlička  překlad Ken Saro Wiw - Květinový les  
       jednorázově                   10.000,-- Kč 
 

Stipendia literární tvorby celkem                      367.000,--  Kč 
(Pro stipendia využity prostředky z NIF)   

 
III. Ceny 
 
Výroční cena za původní literaturu 
Radek Malý   za básnickou sbírku   Malá tma      50.000,-- Kč 
    (nakladatelství Host) 
 
 
Výroční cena za knižní kulturu 
 
Karolína Jirkalová a               za cyklus veřejných čtení       50.000,-- Kč  
Petr Borkovec 
 
 

 
Celkem bylo v oblasti literární tvorby rozděleno 46 nadačních příspěvků v celkové výši 
1.040.000,- Kč. 
Z toho 27 grantů ve výši 573.000,- Kč, 17 stipendií ve výši 365.000,- Kč a 2 ceny ve výši 
50.000,- Kč. 
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          B.  DRAMATICKÁ TVORBA 
          
         Výsledky výběrového řízení v oblasti dramatické tvorby, divadla,rozhlasu, filmu 
         a televize. 

Na základě doporučení výběrového řízení provedeného expertní skupinou pro dramatickou 

rozhodla správní rada udělit nadační příspěvky následujícím příjemcům: 
 
I.  G r a n t y 
pro nakladatele na vydání teoretické a odborné literatury v oblasti divadelního umění, 
teoretické a odborné literatury z oblasti filmu (včetně překladů) 

 
žadatel                                     účel                                                                         nadační příspěvek 

 
Casablanca                        Laura Mulveyová : Občan Kane                                                   10.000,- Kč 
 
Institut umění – 
Divadelní ústav                  Jana Pilátová : Hnízdo Grotowského                                            15.000,- 
Kč 
  
Transteatral                        Rafael Spregelburd : Heptalogie Hieronyma 
                                           Bosche                                                                                         10.000,- Kč 

 

___________________________________________________________________________ 

Granty divadelní tvorby celkem                                                                             35.000,- Kč 

 

 

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

 
žadatel                                         účel                                                                        nadační příspěvek        

 
J. Adámek                 hra Simultální světy                    6 měsíců á Kč 6.000,-                        36.000,- Kč 
 
M.Novák                   scénář Nebezpečná hra 
                                  s míčem                                       5 měsíců á Kč 5.000,-                       25.000,- Kč 
 
J. Škorpil                   studie s překlady ukázek 
                                  Comedy Mix-náhodně vybrané 
                                   recepty ke komediím různých 
                                   národů                                         4 měsíce á Kč 6.000,-                      24.000,- Kč 
 
L.Lagronová               hra Petr                                       jednorázově                                      21.000,- Kč 
 
A.Dubská                    studie Putování Jana Bráta a 
                                    jeho loutkářské rodiny divadelní 
                                    Evropou 18. a 19.století             2 měsíce á Kč 7.000,-                      14.000,- Kč 
 
T.Kapras                      scénář Rovnýma nohama           jednorázově                                    18.000,- Kč 
 
V.Peřina                      hra Vařila myšička kašičku 
                                    aneb Myší pohádka                    3 měsíce á Kč 6.000,-                      18.000,- Kč 
 
I. Peřinová                   hra Labutí jezírko                       3 měsíce á Kč 6.000,-                      18.000,- Kč 
 
L.Trmíková                  hra Kabaret Shakespeare           jednorázově                                     15.000,- Kč 
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L.Jungmannová            studie Havlova Zahradní 
                                     slavnost                                      jednorázově                                     10.000,- Kč 
 
P.Maška                        hra Šmoulové v Beverly 
                                      Hills                                          jednorázově                                        5.000,- Kč 
 
M.Špalová                     hra Šmoulové v Beverly  
                                      Hills                                          jednorázově                                        5.000,- Kč 
_________________________________________________________________________________ 
Stipendia dramatické tvorby celkem                                                                                 209.000,- Kč            
(Pro stipendia využity prostředky z NIF)                            
                   
                                

III. Ceny 

 
Výroční cena Nadace ČLF za divadelní a rozhlasovou tvorbu 
 
David Radok                       za režii hry Václava Havla Odcházení 
                                             v divadle Archa                                                                           50.000,- Kč 
 
 
 
Výroční cena Nadace ČLF za filmovou a televizní tvorbu 
 
Lukáš Přibyl                        za námět, výzkum, scénáře a režii       
                                              dokumentárních filmů Zapomenuté  
                                              transporty (do Běloruska, Estonska, 
                                              Lotyšska)                                                                                   50.000,- Kč  
 
_________________________________________________________________________________ 
Ceny dramatické tvorby celkem                                                                                        100.000,- Kč 
 
 

 

 
 
Celkem bylo ve výběrovém řízení pro dramatickou tvorbu uděleno 17 nadačních 
příspěvků ve výši  344.000,- Kč .  
Z toho 3 granty celkem 35.000,- Kč,  12 stipendií celkem  209.000,- Kč a 2 ceny  celkem 
100.000,- Kč   
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C.  PUBLICISTIKA 
 

Výsledky výběrového řízení v oblasti publicistiky 
Dle 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 

 
Host                                    M. Argüelles – L. Saborit: 
                                            Trosečníci z ostrova svobody                                                     15.000,-- Kč 
 
Prostor                                J. Hoppe: 
                                            Už nikdy jako ovce                                                                     25.000,-- Kč 
 
Pulchra                                L. J. Beran: 
                                            Odepřená integrace 
                                            Českoněmecké vztahy 1918-1938                                             20.000,-- Kč 
_________________________________________________________________________________ 
Granty publicistiky celkem                                                                                                 60.000,-- Kč 
 

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

 
PhDr. J. Cysařová      Život na vlastní účet                      3 měsíce a Kč 6.000,--                  18.000,-- Kč 
                                   Česká publicistka Otta Bednářová 
 
Mgr. M. Doležal         Chtěl jsem být blanickým               4 měsíce a Kč 5.000,--                  20.000,-- Kč 
                                   rytířem 
 
PhDr. L. Kudrna        Odhodláni bojovat                          6 měsíců a Kč 3.000,--                  18.000,-- Kč 
 
M. Šmok                    Případ Jordan: Dobrodružný          6 měsíců a Kč 6.000,--                 36.000,-- Kč  
                                   život a tajemná smrt „otce 
                                   uprchlíků“  
 
Ph.D. P. Zídek           Příběh herečky. Dělnická               5 měsíců a Kč 5.000,--                 25.000,-- Kč                                        
                                   prokurátorka Ludmila Brožová 
                                   a její svět 
 
A. Drda                       Zdálo se, že Bůh je lhostejný        jednorázově                                  20.000,-- Kč 
 
Ph.D. S. Fischerová   Bůh vždycky zatřese stavbou        jednorázově                                  10.000,-- Kč 
                                   rozhovory s Karlem Flossem  
 
Mgr. R. Kopáč            Rozhovor s Bohumilem Nuskou    jednorázově                                  10.000,-- Kč 
 
PhDr. P. Koura           České vánoce 1918 – 2008          jednorázově                                  20.000,-- Kč 
 

Stipendia publicistiky celkem                                                                                            177.000,- Kč 
(Pro stipendia využity prostředky z NIF)                      

 
III.  C e n y 

Výroční novinářská cena K.H. Borovského 
 

Pavel Reisenauer               za jedinečnou výtvarnou reflexi společenských 

                                             událostí na stránkách týdeníku Respekt                     50.000,-- Kč 
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Celkem bylo v oblasti publicistiky rozděleno  13  nadačních příspěvků v celkové výši 
287.000,- Kč.     
Z toho 3 granty celkem ve výši 60.000,- Kč, 9 stipendií celkem ve výši 177.000,- Kč   
a 1 cena 50.000,- Kč                                                           

 
 
D.  VĚDA 

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

I.G r a n t y  
 nekomerčním kulturním projektům - periodika 

 
žadatel – vydavatel                     účel – název periodika                                           nadační  příspěvek 

 
Matice moravská                          Časopis Matice moravské                                                 30.000,-- Kč 
Vesmír                                          Vesmír                                                                              25.000,-- Kč 
Česká společnost ornitologická    Sylvia                                                                                20.000,-- Kč 
Národní muzeum v Praze             Acta Entomologica Musei Nationalis 
                                                      Pragae                                                                              20.000,-- Kč 
Česká společnost chemická         Chemické listy                                                                  15.000,-- Kč 
Národní muzeum,                         Annals of the Náprstek Museum                                      15.000,-- Kč  
Náprstkovo muzeum    
Muzejní a vlastivědná                   Vlastivědný věstník moravský                                          10.000,-- Kč 
společnost v Brně 
Filozofický ústav AV ČR               Listy filologické                                                                 10.000,-- Kč 
Česká geologická společnost       Journal of Geosciences                                                      5.000,-- Kč 
_________________________________________________________________________________ 
Granty vědy celkem                                                                                                           150.000,-- Kč 
 

II.   S t i p e n d i a    n a    c e s t y  
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: 
  
žadatel                                                     země                                                          nadační příspěvek 
__________________________________________________________________________________________ 

kongresy a symposia 
Ing. Ph.D. L. Balková                                Francie                                                                   9.000,-- Kč 
Mgr. V. Opatová                                       Řecko                                                                      4.500,-- Kč 
Mgr. M. Rohanová                                    Bulharsko                                                                6.000,-- Kč 
Ing. Ph.D. A. Svobodová                           SRN                                                                       2.200,-- Kč 
Ph.D. J. Vondrák                                       Rusko                                                                     8.000,-- Kč 
Mgr. M. Wagenknechtová                         Portugalsko                                                            3.000,-- Kč 
Ing. Ph.D. A. Zdařilová                              Španělsko                                                              4.000,-- Kč 
Ing. Ph.D. P. Česla                                    USA                                                                       8.000,-- Kč 
Mgr. Ph.D. I. Přikrylová                             JIhoafrická republika                                              5.000,-- Kč 
Mgr. D. Špicarová                                     Japonsko                                                                8.000,-- Kč 
RNDr. P. Urbanová                                   Japonsko                                                                8.000,-- Kč 
RNDr. L. Záveská Drábková                     USA                                                                        8.000,-- Kč 
 
studijní cesty, pobyty, stáže 
Mgr. L. Caisová                                         Skotsko                                                                  5.000,-- Kč 
Mgr. M. Seidlová                                       Španělsko                                                              4.000,-- Kč 
 

 
Stipendia na cesty vědcům celkem                                                                                   82.700,-- Kč 

(Pro stipendia využity prostředky z NIF) 
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III. Ceny za vědeckou literaturu 
 
Výroční cena Nadace ČLF za vědeckou práci 
 
Mgr. Jaroslav Cepák, Ph.D., 
Mgr. Petr Klvaňa,                         Atlas migrace ptáků České 
RNDr. Jaroslav Škopek, CSc.      a Slovenské republiky 
Mgr. Libor Schröpfer,                  Czech and Slovak Bird Migration 
Miroslav Jelínek,                           Atlas 
Mgr. David Hořák,                        vydalo nakladatelství Aventinum                                     50.000,-- Kč 
RNDr. Jiří Formánek, CSc., 
Mgr. Jan Zárybnický 
 
Ceny Josefa Hlávky 
 
Ceny jsou udělovány za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury 
společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.  
doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., 
a kolektiv                                         Dějiny české literatury 1945-1989 
                                                          I.  – IV. díl 
                                                          vydalo nakladatelství Academia                                   20.000,-- Kč 
 
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. 
                                                          Finanční ekonometrie 
                                                          vydalo nakladatelství Ekopress                                    20.000,-- Kč 
 
 
prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc., 
a kolektiv                                         Klinická neuroanatomie CNS s apliko- 
                                                          vanou neurologií a neurochirurgií 
                                                          vydalo nakladatelství Triton                                          20.000,-- Kč 
_________________________________________________________________________________ 
Ceny za vědeckou a odbornou literaturu celkem                                                           110.000,-- Kč 

 

 
Celkem bylo v oblasti podpory vědy rozděleno 27 nadačních příspěvků v celkové výši 
342.700,- Kč.  
Z toho 9 grantů ve výši 150.000,- Kč, 14 stipendií ve výši 82.700,- Kč a 4 ceny ve výši 
110.000,- Kč. 
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E.   Nadační příspěvky na projekty kulturním obcím a profesním sdružením 

 
Příjemce                                                     projekt                                                     nadační příspěvek 

 
1.  FITES                     Synchron       15.000,--  Kč 
 
2.  Nadační fond Alfréda Radoka              Ceny A. Radoka      20.000,--  Kč 
 
3.  Obec překladatelů                                Cena Josefa Jungmanna     15.000,-- Kč 
 
4.  Sdružení pro rozhlasovou tvorbu        Report 2009      15.000,--  Kč 
 
5.  Taneční sdružení  III.Mezinárodní taneční soutěž Brno 2009                15.000,--  Kč 
_________________________________________________________________________________ 
Granty obcím a sdružením celkem      80.000,--  Kč 
 

          Celkem bylo rozděleno na projekty kulturních obcí a profesních sdružení v kultuře 5 
          nadačních příspěvků v celkové výši  80.000,- 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 

1.  Česká sekce IBBY             Katalog české lit.pro děti a mládež Saarbrücken 2009   10.000,--  Kč 
 
 2.  Gallery   Václav Daněk - Svěcení slov                              25.000,-- Kč 
 
 3.  Pistorius a Olšanská Wislawa  Szymborská - Okamžik. Dvojtečka. Tady       20.000,--  Kč 
 
 4.  Artes Liberales  Pocta Milanu Kunderovi                                7.000,--  Kč 
 
 5.  Eva Červená   Příběh týrané ženy                     5.000,--  Kč 
 
 6.  Fórum dárců  příspěvek FD                               10.000,--  Kč 
 
 7.  Daniel Cígler   výtvarný návrh 1.                                                                5.000,--  Kč 
 
 8.  Daniel Cígler   výtvarný návrh 2.                                                           5.000,--  Kč

  
 9.  Fond Boženy Němcové  příspěvek do fondu       20.000,--  Kč 
 
10.  FCT    organizační zajištění výročních cen               220.000,--  Kč 
 
11.  SkyTvFilm               záznam výročních cen pro TV                             25.000,--  Kč 
.     
12.  Sdružení Analogonu  Analogon                    30.000,--  Kč 
 
13.  Alexandr Kliment               stipendium - adresný dar A.Juřiny                 10.000,--  Kč 
 
14.  FÚ AV ČR                Filologické listy                      5.000,--  Kč  
_________________________________________________________________________________ 
Nadačních příspěvků z rezervy SR celkem                                  397.000,--  Kč 
 
Celkem bylo z rezervy správní rady rozděleno 14 nadačních příspěvků ve výši 
397.000,- Kč.  
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          F.  Program Literární profily 
 

Autorské večery v klubu Literární kavárny Řetězová 

Autoři                                                                                         organizace Literární kavárna 

Petr Čornej   4.000,--  Kč                                    4.000,--  Kč 

Anna Kareninová  4.000,--  Kč                                 4.000,--  Kč 
Petr Kotyk   4.000,--  Kč                                  4.000,--  Kč 
Jan Novák   4.000,--  Kč                                 4.000,--  Kč 
Aleš Palán   4.000,--  Kč                                 4.000,--  Kč 
Miloslav Uličný               4.000,--  Kč                                 4.000,--  Kč 
_________________________________________________________________________________ 
Celkem autoři                         24.000,--  Kč                                           24.000,--  Kč 

 

Celkem v projektu  Literární profily rozděleno 12 nadačních příspěvků v celkové výši 
48.000,-- Kč 



 24 

G. Fond Boženy Němcové 
 

Do Fondu Boženy Němcové přispěli  tito dárci: 
 
Barrister a Principal                                                7.500,--  Kč 
P.Dominik                                               10.000,--  Kč 
D.Hlínková                                                    500,--  Kč 
D.Kalinová                                                 1.700,--  Kč 
A.Neumann                                                                500,--  Kč 
Š.Pellar                                                              1.000,--  Kč 
Správní rada NČLF                                              20.000,--  Kč 
_________________________________________________________________________________ 
Přijaté příspěvky celkem                                  41.500,--  Kč 

 

 
Udělené příspěvky: 
A.Kliment                                                 5.000,--  Kč 
M.Tomasco                                                 5.000,--  Kč 
_________________________________________________________________________________ 
Rozdělené příspěvky z FBN celkem                                     10.000,--  Kč

     
Rada Fondu Boženy Němcové rozdělila celkem 2 nadační příspěvky v celkové výši 
10.000,- Kč. 

 
 
 

Celkem Nadace ČLF v roce 2009 rozdělila 136 nadačních příspěvků v celkové 
výši 2.548.700,- Kč.  
Z toho 63 grantů v celkové výši 1.294.000,- Kč,  64 stipendií v celkové výši 
894.700,- Kč  a  9 cen v celkové výši 360.000,- Kč. 
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II. 4.  CENY  NADACE  ČLF 

 
I. Výroční ceny Nadace ČLF za rok 2008 
 
Výroční ceny Nadace Český literární fond, které se udělovaly na slavnostních shromážděních v roce 
2009 za tvorbu roku 2008, se konaly již po patnácté. Celkem šest Výročních cen je udělováno: za 
původní literární tvorbu, za vědeckou literaturu, za přínos knižní kultuře, tvorbu divadelní a 
rozhlasovou, filmovou a televizní tvorbu a za novinářskou tvorbu. Výroční cena obnáší diplom a 
finanční odměnu 50.000, - Kč. Nad některými z cen převzaly gesci společnosti donátorů, jejichž 
zástupci  pak ceny předávali. 
 
       Kalendářně první se udělovala Výroční cena za novinářství Karla Havlíčka Borovského, na 
slavnosti pořádané 19. května společně s radnicí města v Havlíčkově Brodě, kde se ceremonie 
uskutečnila již po desáté. 
Výroční cenou byl odměněn Pavel  R i e s e n a u e r   z a jedinečnou výtvarnou reflexi 
společenských událostí na stránkách týdeníku Respekt. 
O nominaci rozhodovala odborná porota:  Jana Šmídová (předsedkyně), Ivan Hoffman, Adam 
Komers, Ing. Miroslav Konvalina, PhDr. Jan Lukeš, Michal Růžička, PhDr. Martina Riebauerová. 
Laudatio na oceněného publicistu-výtvarníka přednesla Dr  M. Riebauerová. 
 
Součástí udílení novinářské ceny byly i tradiční Novinářské křepelky, udělované novinářům do 33 let, 
spojené se symbolickou finanční odměnou ve výši 3.333.- Kč, které poskytuje radnice města 
Havlíčkův Brod a Kraj Vysočina. Rozhodovala stejná porota.  
Novinářské křepelky  získala  
Lenka  K a b r h e l o v á  (Český rozhlas)  za velmi profesionální start na náročném postu 
zahraničního zpravodaje Čr v Rusku a okolních státech 
a   
Antonín  B r u š t í k  (Česká televize) za televizní zpravodajství z regionu Karlovarska 
s významným celospolečenským přesahem. 
 
      Rozdělování ostatních pěti Výročních cen za tvorbu roku 2008 se uskutečnilo 9. června 2009 
v prostorách historického společenského sálu Profesního domu, dnes Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy na Malé Straně.  
 
Výroční cenu v oblasti původní literatury získal   Radek  M a l ý   za knížku „M a l á  
 t m a“ 
Vydalo nakladatelství HOST  v Brně.  
Cenu předával předseda správní rady Nadace prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. spolu se zástupcem 
donátora ceny, Ing. Václavem Kubatou, ředitelem marketingu České spořitelny, a.s.  
Laudatio na útlou a o to cennější poetickou knížku napsal a přednesl předseda poroty prof. PhDr. 
Jiří Holý, DrSc. Dalšími porotci byli PhDr. Vladimír Karlík, Tomáš Reichel, Mgr. Magdalena 
Wagnerová, Petr Poslední. 
 
Výroční cenu za vědeckou literaturu získal kolektiv autorů Mgr. J. C e p á k, PhD., Mgr. P. K l v a 
ň a, RNDr. J.  Š k o p e k, CSc., Mgr. L. S c h r o p f e r, M. J e l í n e k, Mgr. D. H o ř á k, RNDr. J. 
F o r m á n e k, CSc., Mgr. J. Z á r y b n i c k ý za rozsáhlou práci   
„ A t l a s   m i g r a c e   p t á k ů  Č e s k é  a  S l o v e n s k é  r e p u b l i k y“ (Czech and 
Slovak Bird Migration Atlas) vydalo nakladatelství Aventinum. 
O ceně rozhodla odborná porota prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc., prof. Ing. P. Fiala, CSc., prof. 
RNDr. M. Krbec, DrSc., prof. PhDr. R. Kvaček, DrSc., prof. RNDr. J. Svoboda, DrSC., prof. MUDr. P. 
Kalvach, CSc., Ing. A. Vodáková, CSc. 
Laudatio sepsal a přednesl prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. člen správní rady Nadace.  
Cenu předával předseda poroty prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. spolu s představitelem donátora 
ceny Ing. Milanem Fafejtou, generálním ředitelem Pražské plynárenské, a.s. 
 
Výroční cenu za přínos knižní kultuře obdrželi  Petr  B o r k o v e c    a   Karolina   J I r k a l o v á  
za projekt  „V e ř e j n é   č t e n í „  v literární kavárně a knihkupectví FRA. 
O ceně rozhodovala porota ustavená Svazem českých knihkupců a nakladatelů ve složení prof.. 
PhDr. Petr. A. Bílek, CSc., PhDr. Libuše Bělunková, Jana Čeňková, Jiří Gruntorád, prof. PhDr. Jiří 
Trávníček, M.A .  
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Laudatio napsal a přednesl prof. PhDr. P.A. Bílek, CSc., předseda poroty.  
Cenu předával prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.  a Ing. Petr Tesař, členové správní rady Nadace.     
 
Výroční cenu za divadelní tvorbu získal  David  R a d o k    z a    r e ž i i   divadelní hry 
Václava Havla   „O d c h á z e n í“   v divadle  ARCHA. 
O ceně rozhodovala odborná porota v sestavě Mgr. Alena Zemančíková (předsedkyně), PhDr. 
Jarmila Konrádová, Jana Patočková, Jakub Škorpil, Jan Kerbr.  
Laudatio sepsala a přednesla členka poroty Jana Patočková. Cenu předával Ing. Zdeněk Justoň a 
Stanislav Doubrava, členové správní rady Nadace. 
 
Výroční cenu za filmovou tvorbu obdržel Lukáš  P ř i b y l   za  n á m ě t,  v ý z k u m,  
s c é n á ř   a   r e ž i i  dokumentárních filmů  „Z a p o m e n u t é   t r a n s p o r t y“ 
(do Běloruska, Estonska, Lotyšska). 
O ceně rozhodovala odborná porota Jan Rejžek (předseda), Martin Skyba, Tomáš Pilát, Linda 
Jablonská a Pavel Dvořák. Své laudatio přednesla Linda Jablonská. Cenu předával Ing. Petr 
Šimčák, člen představenstva Pioneer Asset  Management, a.s., zástupce gestora ceny a Ing. Michal 
Novotný,ředitel Nadace. 
 
Mimořádnou cenou Nadace ČLF v podobě věcného daru, velkého bibliografického vydání M á j e, 
K. H. Máchy s ilustracemi předních českých grafiků bylo oceněno působení prof. MUDr. Jaroslava 
B l a h o š e, DrSc., za zásluhy o Nadaci ČLF. 
Prof. Blahoš, světově uznávaná kapacita v medicině, stojí od roku 1990 nepřetržitě v čele expertní 
skupiny pro vědeckou a odbornou literaturu a aktivně se podílí i na spoluúčasti Nadace s Hlávkovým 
nadáním v této oblasti. Cenu s veřejným poděkováním za přínos Nadaci předali prof. Blahošovi  prof. 
Aleš Haman, předseda správní rady a Ing. Michal Novotný, ředitel Nadace. 
 
 Moderátorem slavnostního večera byl básník Eugen Brikcius, který se svého úkolu zhostil svou 
typickou, latinou provázenou noblesou. Skvělé bylo vystoupení hudebníků Pražského kytarového 
kvarteta, s vedoucím Markem Velemínským, Václavem Kučerou, Janem Tuláčkem a Patrikem 
Vacíkem. Závěrem zaznělo poděkování donátorům cen, jejichž zástupci ceny předávali: České 
spořitelně, a.s., Pražské plynárenské a zejména společnosti Pioneer Asset Management, a.s, 
která dílem přispěla i k organizaci večera. Všem sponzorům patří samozřejmě vděk Nadace 
Český literární fond, která doufá, že se s nimi setká i na dalším ročníku Výročních cen. 
Z průběhu slavnosti Výročních cen Nadace Český literární fond za rok 2008 byl pořízen záznam, který 
odvysílala Česká televize na 2. programu ve dvou reprizách.   
      
 

II. Ceny Josefa Hlávky za rok 2008 
 
Ceny Josefa Hlávky jsou oceněním mimořádných vědeckých prací uplynulého roku, posuzované 
ve čtyřech vědních oborech. Navržené knižní práce hodnotí odborná porota v oblastech 
společenských věd, věd o neživé přírodě, věd o živé přírodě a věd lékařských. 
Ceny jsou udíleny  společně Nadací Český literární fond s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových na Hlávkově zámku v Luňanech u Přeštic. Součástí ceny je finanční odměna ve výši 
45.000,- Kč. Práce, která byla porotou shledána nejhodnotnější ze všech čtyř posuzovaných oblastí, 
získává Výroční cenu Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu a je předávána v rámci této 
slavnosti. Za rok 2008 to byla cena pro kolektiv autorů vedený Mgr. J. Celákem, PhD., za práci  
„Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky“  vydané nakladatelstvím Aventinum. 
 
Slavnostní předání Cen Josefa Hlávky za rok 2008 proběhlo na zámku v Luňanech  22. 6. 2009. 
 
Práce posuzovala porota vedená prof. MUDr. Jaroslavem Blahošem, DrSc., ustavená pro Výroční 
ceny. Předávání cen svižně moderoval prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. 
Ceny předávali prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda poroty a  prof. JUDr. Václav 
Pavlíček, DrSc., předseda správní rady Nadání J., M. a Z. Hlávkových. 
  
Cena Josefa Hlávky v oblasti společenských věd byla udělena prof. PhDr. Pavlu Janouškovi, 
CSc. a kolektivu  za práci  „Dějiny české literatury 1945 1989 I. – IV. díl „ vydalo nakladatelství 
Academia. Laudatio sepsané prof. PhDr. R. Kvačkem, DrSc. přednesl prof. Ing. P. Fiala, CSc., 
člen poroty. 
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Cenu Josefa Hlávky v oblasti věd o neživé přírodě získal prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.  za 
práci  „Finanční ekonometrie“  vydalo nakladatelství Ekopress. Laudatio sepsal a přednesl prof. 
RNDr. Miroslav Krbec, DrSc., člen poroty. 
 
Cenu Josefa Hlávky v oblasti lékařských věd obdržel prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc. a 
kolektiv  za práci  „Klinická neuroanatomie CNS s aplikovanou neurologií a neurochirurgií“  
vydalo nakladatelství Triton. Laudatio napsal a přednesl prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc., člen 
poroty. 
 
Slavnostní předávání Cen Josefa Hlávky bylo tradičně zakončeno koncertem v zámecké kapli,  
tentokrát provedením „Romance lučanské“ k poctě Josefa Hlávky, kterou v premiéře zahrál komorní 
soubor Thuri Ansamble. 
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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 
2008 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. Zejména však byla využita 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. 

http://www.nclf.cz/
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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 



 32 

II. 6. Výsledky výběrového řízení nadačních příspěvků z NIF 

 
A.Stipendia pracovní / pro autory z NIF 

 

Z výnosu prostředků z NIF za rok 2007 byla  v souladu s uvedenými Pravidly rozdělena ve 

výběrovém řízení roku 2008 stipendia určená pro podporu autorské tvorby, a to  

   

17 stipendií pro původní a překladovou literaturu ve výši celkem                  367.000,-- Kč  

12 stipendií na divadelní hry, scénáře dokumentárních filmů, celkem           209.000,-- Kč  

  9 stipendií pro publicistickou tvorbu                                                                177.000,-- Kč  

___________________________________________________________________________ 
C e l k e m   38  stipendií  na autorskou tvorbu  z výnosu prostředků  
z NIF  v celkové výši                                                                                           753.000,-- Kč 

Jmenovitý seznam rozdělených stipendií je uveden v příslušných seznamech vyplacených 

nadačních příspěvků členěných podle  podporovaných oborů  tvorby 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  rozděleno  14  stipendií na cesty z výnosu  prostředků   z  NIF  ve  výši    
82.700,-- 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   52  nadačních příspěvků – stipendií v celkové výši  835.700,-- Kč.  
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III. 1. Zpráva auditora k účetnictví nadace 
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III. 3.  Zpráva dozorčí rady 
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IV. 1. Přehled dárců a příspěvků 

 

 

 

Přehled o darech přijatých Nadací ČLF v roce 2009 
( v Kč) 

 

Pražská plynárenská,a.s. 60.000,00 

Česká spořitelna, a.s. 50.000,00 

Společnost pro odbornou literaturu – Barrister a Principal 7.500,00 

Dobrá čajovna 10.000,00 

Příspěvky soukromých osob pro FBN  13.700,00 

Celkem 141.200,00 

 

 

 

Nadační příspěvky rozdělené za období existence Nadace ČLF 
v letech 1995 – 2009 

(rok / nadační příspěvky tis. Kč) 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

4407 5652 6795 

 

7024 5945 5572 5300 6117 4876 4734 5280 3593 3685 

 

2008 2009 

2694 

 

2549 

 

 

 

Fond Boženy Němcové v roce 2009     
(v Kč) 

 

Příjmy celkem 41.200,48 

sponzorské příspěvky 

úroky z  běžného účtu 

41.200,00 

0,48 

Výdaje celkem 10.990,00 

poplatky bance, poštovné, pohoštění 

sociální podpory 

990,00 

10.000,00 

Výsledek hospodaření + 30.210,48 

 

Zůstatky účtů k 31. 12. 2009:    běžný účet                       Kč       30.899,61 

                                                      Termínovaný vklad 

                                                       GE MONEY BANK     Kč  1,200.000,00 
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IV.2.  Poděkování Nadace ČLF  

 
    Díky vstřícnosti několika sponzorů  se podařilo získat příspěvky na tradičně pořádané Výroční ceny 
Nadace ČLF. Opětovně poskytla finanční dar společnost  Pioneer  Asset Management, a.s , která 
věnovala 75.000,- Kč na uspořádání cen a její zástupce Ing. Petr Šimčák, člen představenstva 
společnosti se účastnil předání ceny za filmovou tvorbu. Znovu přispěla i společnost Pražská 
plynárenská, a.s. na cenu za vědeckou a odbornou literaturu částkou 50.000,- Kč, kterou předával 
generální ředitel společnosti Ing. Fafejta. Třetím dárcem se stala laskavostí náměstka generálního 
ředitele Ing. Daniela Helera Česká spořitelna, a.s., která částkou 50.000,- Kč podpořila cenu za 
literární tvorbu. Cenu za donátora předával Ing. Václav Kubata, ředitel úseku marketingu ČS, a.s.. 
Všem dárcům vděčně děkujeme za příspěvek a doufáme v navázání pevnějších svazků.  
V souvislosti se zajištěním Výročních cen Nadace ČLF za tvorbu v roce 2008 je nutno poděkovat 
organizacím, které průběh této značně náročné akce umožnily a svým způsobem i podpořily. Za 
místor konání poděkování směřuje správě Profesního domu MFF UK, jmenovitě pak paní Krškové,   
za možnost pořádat tento slavnostní večer v okázalém prostředí historického sálu z roku 1691 
původního profesního domu jezuitského řádu na Malostranském náměstí. 
Již samozřejmé, a o to srdečnější poděkování si zaslouží pracovníci Agentury FCT, s.r.o. a zvláště 
pak její ředitel pan Josef Matoušek za perfektní organizační zvládnutí celé akce včetně vybraného 
pohoštění. Za odlehčené, ale zasvěcené moderování tentokráte náleží dík básníku Eugenu 
Brikciusovi, který nejen obveselil ale i patřičně poučil. Zasloužené ovace sklidilo za své  virtuózní 
vystoupení Pražské kytarové kvarteto, které jenom potvrdilo, že patří mezi nejlepší soubory tohoto 
typu i ve světě. Vřelé díky Marku  Velemínskému, vedoucímu souboru a spoluhráčům Václavu 
Kučerovi, Janu Tuláčkovi a Patriku Vacíkovi.   
V neposlední řadě patří 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 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 spoluorganizátorům slavnostního předávání novinářských cen v Havlíčkově Brodě. 
Tradičně 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, jež se předávání novinářských 
cen K. H. Borovského i Křepelek jako vždy aktivně účastnili.   
     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 
přispěl výraznou částkou pan Pavel Dominik. Fond BN je vděčný za příspěvek i firmě Dobrá čajovna  
a společnosti Barrister  a Principal. Celková částka darů pro Fond Boženy Němcové dosáhla v tomto 
roce výše 41.500,- Kč.  
     Poděkování míří též do Literární kavárny Řetězová, která se stala pravidelným místem setkání 
autorů s jejich čtenáři a ctiteli. Nadace zde pátým 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.   
     Stejně jako v předchozích létech nejvděčnější poděkování patří 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.  

 


