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Úvodem

 

Nadace Českého literárního fondu uzavřela rok 2010, který byl po 
finanční stránce silně poznamenán světovou finanční a hospodářskou 
krizí. Přesto se jí podařilo rozdělit 163 nadačních příspěvků v celkové 
výši 2 780 000 Kč. Nadace tedy i v tomto nelehkém roce plnila, jak jen 
to bylo možné, své poslání. 
Možnosti Nadace samozřejmě kriticky závisí na velikosti výnosů z 
jmění, které obhospodařuje. Byla proto ustavena zvláštní pracovní  
skupina složená z nejlepších finančních expertů, která pravidelně hod-
notí efektivnost investic pořízených ze spravovaného jmění. Tato  
skupina expertů pak navrhovala správní radě případné změny  
ve struktuře portfolia. Práce expertů se velmi osvědčila, její výsledky 
se projevily v hospodářském výsledku za rok 2010, který by bez jejího 
přičinění nebyl tak příznivý. Skupina expertů bude samozřejmě 
pokračovat ve své práci i v roce 2011. 

Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.  
 Předseda správní rady Nadace ČLF
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I. Nadace ČLF

I. 1. Historie, poslání a činnost Nadace Český literární fond 

Nadace ČLF je soukromoprávní subjekt hospodařící s vlastním i svěřeným majetkem. V novém uspořádání 
začala působit od listopadu 1994 přeměnou bývalého Českého literárního fondu, organizace podřízené ministerstvu 
kultury, založené roku 1953. Finančně byl zajištěn jako ostatní kulturní fondy, rozpočtem schvalovaným 
ministerstvem a dotovaným vybranými prostředky z povinných srážek z honorářů autorů a poplatků nakladatelů  
a uživatelů děl.
Změnu postavení předepsal zákon č. 318/1993 Sb. o transformaci kulturních fondů. Nadace Český literární fond 
byla pak založena podle ustanovení občanského zákoníku a registrována Obvodním úřadem pro Prahu 2, pod 
číslem registrace 164/94. Nadaci sice zůstal předešlý majetek fondu, ale byla zkrácena o příjmy, pocházející do té 
doby ze zmíněných odvodů z honorářů a poplatků, které několikanásobně převyšovaly realitu následujících let . 
S přijetím dalšího zásadního zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a nové registraci Městským 
soudem v Praze došlo k další výrazné změně uspořádání a postavení. Nadace byla nucena restrukturalizovat svůj 
majetek a vyjma nemovitosti, která je i jejím sídlem, její jmění nadále tvoří výhradně finanční prostředky nebo 
produkty finančního trhu, do kterých byly peníze investovány. Výnosy z operací s finančními prostředky jsou 
limitem podpor rozdělovaných každoročně vyhlašovaným nadačním programem.
Rozsah nadačního programu během devadesátých let byl poznamenán především snahou pomáhat všem oblastem 
kultury a vědy, které se povinnými odvody příspěvků podílely na tvorbě základu vlastního jmění pozdější Nadace. 
Takto široce pojatý záměr podpor byl však 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 podpory se přitom ročně 
mění.
Výběrové řízení žadatelů o nadační příspěvek probíhá se snahou o co největší objektivnost za pomoci expertních 
skupin odborníků z podporovaných oblastí, kteří podané písemné žádosti individuálně hodnotí a doporučují. 
V expertních skupinách pracuje pro nadaci dobrovolně více jak 60 nejpovolanějších představitelů literatury, vědy, 
dramatického umění, publicistiky. Za všechny lze 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.,laureáta 
vyznamenání Česká hlava 2010, fyziologa prof. RNDr. Františka Vyskočila, DrSc., divadelníka prof. V. Vašuta, 
z publicistů Jana Petránka, Ivana Hoffmanna, Svůj drahocenný čas věnoval Nadaci po léta i prof. RNDr. Antonín 
Holý, DrSc., dnes ve světě neuznávanější český vědec.
Každoročně vypisovaný nadační program je naplňován udělenými granty a stipendii, schválenými správní radou. 
Formou grantů Nadace podporuje především vydávání nekomerčních děl původní české i překladové „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 především autorům nových uměleckých a vědeckých děl a prací. Podporuje také 
mladé vědce při zahraničních stážích a mladé začínající umělce v divadelnictví před získáním jejich stálého 
angažmá. 
Nadace uspěla ve výběrovém řízení rozdělování prostředků ze zřízeného Nadačního investičního fondu (NIF). V 
závěru roku 1999 se 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 koncem roku 2001 a postupně získala prostředky 
v celkové výši 65.484.000,- Kč. V souladu s uzavřenou smlouvou s MF ČR, jsou tyto prostředky ve výši 
60.182.723,78 Kč registrovány v zapsaném nadačním jmění.
Výnos jmění v posledních létech dosahoval minimálních hodnot, až na úrovni pouhého 1 %. Rok 2008 byl 
dokonce značně ztrátový. To zatím nedovolilo 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 závažnými koncepčními programy s dlouhodobou podporou.
Přes omezující zákonné podmínky, které limitují činnost nadací a minimální výnosy jmění v posledních létech 
(rok 2008 byl dokonce ztrátový), se Nadaci ČLF podařilo za dobu její existence zajišťovat relativní vyrovnanost 
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příjmů a výdajů a udržet nebo dokonce mírně zvyšovat celkové jmění nadace. Přitom nelze pominout přínos 
zmiňovaného příjmu prostředků z NIF, které zajistily stabilitu majetku nadací. To také ale bylo hlavním účelem 
této výjimečné 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, ceny za propagaci knižní kultury a ceny za publicistiku.  
Novinářská cena pojmenovaná Cenou Karla Havlíčka Borovského je tradičně udělována za spoluúčasti radnice 
přímo v Havlíčkově Brodě. Při té příležitosti je též udělována cena Novinářská křepelka, založená již 
v devadesátých létech a určená pro novináře do 33 let věku. 
Pět dalších Výročních cen ve výše vyjmenovaných oborech je udělováno začátkem měsíce června na slavnostním 
večeru, který je i příležitostí setkání Nadace se širokou kulturní obcí, kterou podporuje. Výroční ceny si za dobu 
své existence vysloužily nezpochybnitelnou prestiž, kterou podtrhuje i výrazný profil oceňovaných tvůrců. Poroty 
při hodnocení prosazují především nekonvenčnost a osobitý přínos zpravidla nekomerčních děl a prací. 
Spolu s Nadáním Marie, Zdeňky a Josefa Hlávkových se Nadace ČLF podílí 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 po celou dobu svého působení jedním z mála jistých alternativních zdrojů 
tolik potřebné podpory rozsáhlých oblastí umění, publicistiky a vědy. Svým programem se snaží zmírnit 
stále nedostačující podporu státu především nekomerčním sférám české kultury a vědě.
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.

I. 2. Orgány nadace

26.1.1999 byla Nadace Český literární fond zaregistrována v nadačním rejstříku v oddíle N, vložka 94 Městského 
soudu v Praze podle ustanovení zák. č. 227/ 1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. 

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.

Po volbě v červnu 2009 pracovala nová správní rada 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 do poloviny roku 2010 ve složení: 
Ing. Viktor Vlášek, CSc. (předseda), Mgr. Milena Geussová, Mgr. Martina Zikmundová 
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Po volbě v září 2010 pracuje nová dozorčí rada ve složení.
Ing. Viktor Vlášek, CSc. (předseda), Ing. Tomáš Barták, Mgr. Libuše Koubská 

■ 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: Helena Hájková, Hana Kyliánová

Ekonomické oddělení: Ing. Alena Volná, Květa Kozáková 

I.3. Nadační jmění

K termínu účetní závěrky ke dni 31. 12. 2010 vykazovala nadace stav registrovaného nadačního jmění ve výši 
100 692. 722, 99 Kč, který je i předmětem zápisu nadačního jmění v nadačním rejstříku. 

■ 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,

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
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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

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

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.
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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. 

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 Nadace ČLF tak dosáhla částky 60.143.316,- Kč.

V roce 2007 až 2008 nedošlo k žádným změnám ve výši registrovaného nadačního jmění. 
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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. Výše prostředků z NIF dosáhla tak částky registrované v nadačním jmění 60. 182.723, 78 Kč.

Stav zapsaného nadačního jmění celkem se zvýšil na částku 100.692.722, 99 Kč. 

V roce 2010 nedošlo ve výši nadačního jmění k žádné změně.

■ 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, která je součástí Výroční zprávy o činnosti Nadace. 

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.

Po ukončení činnosti FNM byly kompetence kontrol hospodaření s NIF převedeny na Ministerstvo financí ČR.

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. -Hospodaření Nadace, 
této zprávy.

b)  Od rozvahového dne do sestavení této zprávy nenastaly žádné skutečnosti, které by měly vliv na provedenou 
účetní závěrku k 31. 12. 2010. 

c)  Pro rok 2011 se předpokládá obdobný vývoj v hospodaření nadace jako v roce 2010, 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. Nadační činnost 

II. 1. Systém nadační činnosti Nadace ČLF

Správní rada ke svému rozhodování zřizuje poradní orgány - expertní skupiny a poroty. Nadaci v nich dobrovolně, 
bez nároku na odměnu, pracují význační autoři, umělci, vědci a odborníci z tvůrčích oblastí podporovaných 
nadací, kteří jsou tak zárukou skutečné 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 tyto obecně vymezené oblasti nadačního programu vyhlašuje správní rada vždy začátkem kalendářního roku 
konkrétní nadační program s tím, že pro příslušný rok volí preferenční dílčí témata pro vypisované granty a 
stipendia. Uchazeči o nadační příspěvek procházejí výběrovým řízením ve zřízených 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 poskytují správní radě 
doporučení pro konečné rozhodnutí o udělení nadačního příspěvku.

Přiznaný nadační příspěvek je v případě grantů a stipendií stvrzen uzavřením smlouvy s příjemcem. Ten se 
zavazuje k využití příspěvku výhradně pro stanovený účel v určených termínech. Poskytnuté nadační příspěvky 
podléhají následnému 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. 

■ Expertní skupiny v roce 2009 působily ve složení:

- expertní skupina pro literaturu:
M. Reiner (předseda), P. Borkovec, P. Dominik, JUDr. F. Dryje, prof. PhDr. A. Haman, DrSc., PhDr. K. Hilská, 
PhDr. V. Slezák, PhD., PhDr. Ing. M. Souček, PhDr. L. Ščerbaničová

- expertní skupina pro vědeckou a odbornou literaturu:
prof. RNDr. F. Vyskočil, DrSc.(předseda), prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc., prof. Ing. P. Fiala, CSc.,  
prof. PhDr. R. Kvaček, DrSc., Mgr. J. Maršálek, prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., prof. RNDr. J. Svoboda, DrSc., 
doc. RNDr. M. Tvrdý, CSc.

- expertní skupina pro dramatickou tvorbu:
PhDr. Š. Otčenášek (předseda), V. Beneš, S. Doubrava, F. Němec, T. Pilát, D. Růžička, L. Sedláček, Z. A. Tichý,  
V. Venclík
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- expertní skupina pro publicistiku:
PhDr. M. Riebauerová (předsedkyně), D. Drtinová, B. Hruška, Ing. M. Konvalina, Ing. J. Punčochář, J. Spurný, J. 
Šmid 

■ Odborné poroty pro udílení cen:

- za původní českou literaturu:
prof. PhDr. P. A. Bílek, DrSc. (předseda), T. Reichel, PhDr. J. Slomek, PhDr. Z. Zábranská

- za vědeckou a odbornou literaturu:
prof. RNDr. F. Vyskočil, DrSc.(předseda), prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc., prof. Ing. P. Fiala, CSc., prof. MUDr. P. 
Kalvach, CSc., prof. PhDr. R. Kvaček, DrSc., Mgr. J. Maršálek, prof. RNDr. V. Mornstein, CSc., prof. RNDr. J. 
Svoboda, DrSc., doc. RNDr. M. Tvrdý, CSc.

- za divadelní a rozhlasovou tvorbu:
K. Král (předseda), K. Černá, M. Doležal, J. Kerbr, R. Matys 

- za filmovou a televizní tvorbu:
 I. Klimeš (předseda), J. Hanuš, Z. Pavková, V. Rynda, P. Zvoníček

- za oblast novinářství:
PhDr. M. Riebauerová (předsedkyně), D. Drtinová, B. Hruška, Ing. M. Konvalina, Ing. J. Punčochář, J. Spurný, J. 
Šmid 

- za propagaci knižní kultury: (zřízena Svazem českých knihkupců a nakladatelů)

J. Gruntorád (předseda), prof. PhDr. P. Bílek,DrSc., J. Čeňková, L. Kasal, prof. PhDr. J.Trávníček, DrSc.

Rada Fondu Boženy Němcové pracovala ve složení:

V. Daněk (předseda), D. Fischerová, V. Fischerová, prof. PhDr. J. Janáčková, DrSc., J. Štroblová 

II. 2. Nadační program pro rok 2010

Správní rada Nadace rozhodla na svém zasedání 16. 12. 2009 o nadačním programu pro rok 2010 a následně byly 
ve vybraných mediích a na webových stránkách vyhlášeny podmínky podání žádostí pro výběrová řízení. 
Konečný termín pro podání žádostí na předepsaných tiskopisech byl stanoven do 15. 2. 2010 s výjimkou žádostí 
o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků, který byl určen ke dni 26. 3. 2010 a v druhém kole do 4. 
9. 2010.

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 
úprava umožňuje poskytovat nadační příspěvky i z výnosu prostředků z NIF 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 a jsou Nadací využívána zejména při rozdělování stipendií.

■ Nadační program pro rok 2010

Literatura 
Granty  
- na první vydání původní básnické sbírky, esejistického textu – díla o literatuře (literatury původní i překladové)

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

Dramatická tvorba
Granty  
- první vydání teoretické literatury v oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění + včetně překladu 
- pro absolventy uměleckých škol bez angažmá v profesionálních divadlech
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Stipendia  
- na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologických studií + včetně překladů 
- na scénáře dokumentárního filmu významného společenského dosahu

Publicistika
Granty 
- na první vydávání společensky závažného publicistického díla

Stipendia 
- na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu

Věda
Granty 
- vědecké časopisy

Stipendia 
- cestovní stipendia vědeckým pracovníkům do 35 let

■ Program nadačních příspěvků z prostředků NIF zahrnuje veškerá stipendia

Platí Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z NIF (www. nclf.cz – Pravidla z NIF ).

■ Vlastní program Nadace ČLF 

- Výroční ceny Nadace ČLF za rok 2009 - červen 2010 
- Ceny J. Hlávky (s Nadáním J., M.a Z. Hlávkových) – červen 2010 
- Večery Nadace v Literárním klubu Řetězová – Literární profily

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. Granty / původní a překladová literatura

žadatel, nakladatel účel nadační příspěvek

Akropolis - Filip Tomáš Vl. Justl -Holaniana 30.000,- Kč
Akropolis - Jiří Tomáš J. Štroblová - Úzkost na kost 5.000,- Kč
Arsci B. R. Bradbrooková -Británie-můj osud. Ze vzpomínek a 

dopisů
10.000,- Kč

Dybbuk G. Laub - Hovory s ptákem 10.000,- Kč
Dauphin H. Miller - Eseje 30.000,- Kč
Dauphin S. Pitol - Umění fugy 20.000,- Kč
Galén P. Šrut - Už dávno začal večírek 10.000,- Kč
H+H P. Rachewiltz - Můj Tchaj-šan 15.000,- Kč
H+H M. Reich-Ranicky - Mannovi.Thomas Mann a jeho blízcí 15.000,- Kč
Cherm M. Kabát-Reflexe 10.000,- Kč
Malvern J. Lukavec - Zneklidňující svět zrcadel 10.000,- Kč
Malvern H. Grassl - Nástup romantismu 10.000,- Kč
OPUS Z. Herbert - Barbar v zahradě 25.000,- Kč
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žadatel, nakladatel účel nadační příspěvek

OPUS J. Follain - Podívaná světa 15.000,- Kč
OPUS J. Hrdlička - Loďstvo vyplouvá z temnot 10.000,- Kč
Pavel Mervart T. Riedelbauchová - J.Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře 10.000,- Kč
Pistorius a Olšanská I. Aichingerová - Vrabec v hrsti 20.000,- Kč
Prostor J. Améry - Vztáhnout na sebe ruku  15.000,- Kč
Pulchra M. Janata - Sypká nehmatnost smrti 10.000,- Kč
Pulchra F. Listopad - Hymny zkratky 15.000,- Kč
Pulchra J. Gabriel - Nerozvěšené obrazy 10.000,- Kč
Společnost pro Revolver 
Revue

W. Gombrowicz -Kurz filosofie v šesti hodinách a patnácti 
minutách

30.000,- Kč

Společnost pro Revolver 
Revue

L. Puršl - Meluzíny 10.000,- Kč

TORST V. Linhartová - Soustředěné kruhy 40.000,- Kč
TORST J. Palivec - Listář I 30.000,- Kč
TORST J. Zemina - Via artis, via vitae 25.000,- Kč
Triáda I. Bachmannová - Místo pro náhody II 25.000,- Kč
Triáda L. Spitzer - Stylistické studie z románských literatur 20.000,- Kč
Triáda P. Kolmačka - Moře 20.000,- Kč
Trigon D. Ž. Bor - Časobraní 25.000,- Kč
Univerzita Palackého F. Valouch - Kombinované techniky života 10.000,- Kč
Volvox Globator M. Edelman - I byla láska v ghettu 15.000,- Kč

Granty literární tvorby celkem  555.000,- Kč

II.Stipendia

žadatel, nakladatel účel nadační příspěvek

Lenka Daňhelová překlad: W. Mysliwski 
-Traktát o louskání fazolí jednorázově 25.000,- Kč

Alena Dvořáková překlad: G. Meredith - Dva eseje o 
komedii 2 měsíce á 7.000,-Kč 14.000,- Kč

Josef Hrdlička Dotýkáme se země matky jednorázově 15.000,- Kč
Radovan Charvát překlad: R. Walser - Procházka 3 měsíce á 7.000,-Kč 21.000,- Kč
Ladislava Chateau Podzimní vlak do Výmaru 3 měsíce á 6.000,-Kč 18.000,- Kč

Hana Kosáková překlad: B. Ejchenbaum - Jak je udělán 
Gogolův Plášť jednorázově 20.000,- Kč

Petr Kotyk Rozhovor s P. Tigridem 6 měsíců á 5.000,-Kč 30.000,- Kč
Roman Ludva Falzum jednorázově 12.000,- Kč
Markéta Rubešová překlad Pražská hebrejská kronika jednorázově 18.000,- Kč
Martin Ryšavý Vrač 6 měsíců á 5.000,-Kč 30.000,- Kč
Pavel Řezníček Mizející ve voliéře jednorázově 15.000,- Kč
Petra Soukupová Marta v roce Vetřelce 3 měsíce á 5.000,-Kč 15.000,- Kč
Martin Stejskal Tajemným labyrintem jednorázově 20.000,- Kč
Petr Šourek Exkomunikace much 5 měsíců á 5.000,-Kč 25.000,- Kč
Ivana Tomková překlad: M. NDiay - Tři mocné ženy jednorázově 12.000,- Kč
Miloš Tomasco Sám Tebou jednorázově 10.000,- Kč
Kateřina Tučková Svědectví andzela jednorázově 15.000,- Kč
Václav Vokolek Mytologie zahrádkářské kolonie jednorázově 15.000,- Kč
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žadatel, nakladatel účel nadační příspěvek

Eliška Vlasáková Načatý sáček lesněnek jednorázově 12.000,- Kč
Pavel Zajíček Všechno je úplně jinak 3 měsíce á 6.000,-Kč 18.000,- Kč

Stipendia literární tvorby celkem 360.000,- Kč

(Pro stipendia využity prostředky z NIF)

III. Ceny

Výroční cena za původní literaturu

Vladimír Binar  za knihu Hlava žáru / nakladatelství Triáda / 50.000,- Kč

Výroční cena za knižní kulturu

Eva Katrušáková za návrh a realizaci projektu Celé Česko čte dětem 50.000,- Kč 

Ceny literární tvorby celkem 100.000,- Kč

Celkem bylo v oblasti literatury uděleno 54 nadačních příspěvků v celkové výši 1,015.000,- Kč , z toho 32 grantů 
ve výši 555.000,- Kč, 20 stipendií ve výši 360.000,- Kč,  2 ceny ve výši 100.000,- Kč

■ 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. Granty 

a) pro nakladatele na vydání teoretické a odborné literatury v oblasti divadelního umění, teoretické a odborné 
literatury z oblasti filmu (včetně překladů)

žadatel, nakladatel účel nadační příspěvek

Akademie múzických 
umění v Praze Bill Nichols:Úvod do dokumentárního filmu 10.000,- Kč

Asociace českých 
filmových klubů Béla Tarr:V oku velryby 25.000,- Kč

Casablanca Melvyn Bragg:Sedmá pečeť 15.000,- Kč
Na konári Helmut Kajzar,Malgorzata Sikorska-Miszcuk,Dorota 

Maslowska,Michal Walczak:Čtyři polské hry 15.000,- Kč

Sdružení Cinepur Cinepur č.71 10.000,- Kč
Svět a divadlo Milan Lukeš:Shakespeare a okolí 35.000,- Kč
Transteatral Eduardo Pavlovsky:Moc 7.500,- Kč
Transteatral Eduardo Pavlovsky:Maska 7.500,- Kč

b) pro absolventy uměleckých škol bez angažmá v profesionálních divadlech

Jihočeské divadlo Adéla Balzerová 30.000,-Kč

Granty divadelní tvorby celkem 155.000,- Kč

II. Stipendia - divadelní hry ( včetně překladů ), teatrologické studie, scénáře dokumentárních filmů

žadatel, nakladatel účel nadační příspěvek

D. Drábek hra Letí na letišti 3 měsíce á Kč 4.000,- 12.000,- Kč
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žadatel, nakladatel účel nadační příspěvek

J. Felcman hra Oholit se a vyčistit si zuby jednou 
provždy jednorázově 10.000,- Kč

A. Gebert scénáře Bejbys se vrací, Bejbys utíká 3 měsíce á Kč 7.000,- 21.000,- Kč
J. Gebert scénář Za Oponou jednorázově 16.000,- Kč
D. Hábová překlad hry Joe Penhalla jednorázově 14.000,- Kč
L. Jablonská scénář Dobýváme veřejný prostor 5 měsíců á Kč 7.000,- 35.000,- Kč
T. Kačer hra Dr.Emil Hácha jednorázově 25.000,- Kč
P. Kačírek scénář Vladimír Krajina jednorázově 25.000,- Kč
I. Klestilová hra Hurá na Mácháč 4 měsíce á Kč 4.000,- 16.000,- Kč
V. Klimáček hra Letí na letišti jednorázově 12.000,- Kč
K. Král studie Divadlo v krizi 3 měsíce á Kč 6.000,- 18.000,- Kč
J. Krejčík dokument Herec Vladimír Pucholt jednorázově 10.000,- Kč

M. Lázňovský rozhlasový seriál Případ Martina 
Guerra a jeho ženy Bertrandy 4 měsíce á Kč 6.000,- 24.000,- Kč

N. Malíková studie Proměny i problémy českého 
loutkového divadla po roce 1989 jednorázově 18.000,- Kč

M. Skyba scénář Čáp odletěl na jih 3 měsíce á Kč 7.000,- 21.000,- Kč

A. Škampová scénář Revolver Revue aneb půjde 
umění do undergroundu ? 3 měsíce á Kč 6.000,- 18.000,- Kč

M. Švejda studie České divadelní časopisy na 
sklonku komunistické éry jednorázově 18.000,- Kč

P. Václav scénář Josef Mysliveček jednorázově 16.000,- Kč
L. Václavová scénář Karel Sabina jednorázově 18.000,- Kč

R. Vašek studie Balet Národního divadla 
v Praze po Sametové revoluci jednorázově 15.000,- Kč

V. Vašut studie Balet Národního divadla 
v Praze po Sametové revoluci jednorázově 15.000,- Kč

N. Vangeli studie Středoevropský taneční 
prostor, Současný rakouský tanec jednorázově 12.000,- Kč

K. Vlachová scénář Uran story 5 měsíců á Kč 7.000,- 35.000,- Kč
P. Zelenka dokument Ztraceni v Mnichově jednorázově 16.000,- Kč

Stipendia dramatické tvorby celkem 440.000,- Kč

(Pro stipendia využity prostředky z NIF)

III. Ceny

Výroční cena Nadace ČLF za divadelní a rozhlasovou tvorbu

Tomáš Dvořák za režii her Labutí jezírko Ivy Peřinové (Naivní divadlo) a 
James Blond Vítka Peřiny (Divadlo Alfa Plzeň) 50.000,- Kč

Výroční cena Nadace ČLF za filmovou a televizní tvorbu

Jiří Barta za animovaný film Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny? 50.000,- Kč 

Ceny dramatické tvorby celkem 100.000,- Kč

Celkem bylo ve výběrovém řízení pro dramatickou tvorbu uděleno 35 nadačních příspěvků ve výši 695.000,- Kč . 
Z toho 9 grantů ve výši celkem 155.000,- Kč, 24 stipendií celkem ve výši 440.000,- 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. Granty

žadatel, nakladatel  účel – název publikace nadační příspěvek

Host L. Navara, M. Kasáček: Není čas na strach 25.000,- Kč
Práh K. Moudrý: Srdce a kříž 20.000,- Kč
Regionální muzeum 
v Náchodě

A. Čtvrtečková: K osudu židovských rodin z Náchodska  
(1938 - 1945) 10.000,- Kč

Granty publicistiky celkem 55.000,- Kč

II. Stipendia

žadatel, nakladatel účel nadační příspěvek

J. Císařovský

Smutek nejlepšího zpravodajského 
důstojníka Československé  
republiky štábního kapitána Kamila 
Pixy

6 měsíců a Kč 6.000,- 36.000,- Kč 

PhDr. P. Blažek Kéž je to všecko ku prospěchu obce 6 měsíců a Kč 4.000,-  24.000,- Kč

K. Hvížďala Dějiny rozhovoru a další texty 
v médiích jednorázově 12.000,- Kč

prof. PhDr. M. Potůček Cesty z krize jednorázově 12.000,- Kč 

Mgr. K. Veselý Hudba ohně – alternativní dějiny 
populární hudby od jazzu k hip hopu jednorázově 12.000,- Kč

Stipendia publicistiky celkem  96.000,- Kč

(Pro stipendia využity prostředky z NIF)

III. Ceny

Výroční novinářská cena K.H. Borovského

Jaroslav Kmenta za dlouhodobou a důslednou investigativní žurnalistiku  
(MF Dnes) 50.000,- Kč

Celkem bylo v oblasti publicistiky rozděleno 9 nadačních příspěvků v celkové výši 201.000,- Kč. 
Z toho 3 granty celkem ve výši 55.000,- Kč, 5 stipendií celkem ve výši 96.000,- Kč a 1 cena 50.000,- Kč.
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■ D. Věda

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

I.Granty - nekomerčním kulturním projektům - periodika

žadatel, nakladatel  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 15.000,- Kč

Česká geologická 
společnost Journal of Geosciences 15.000,- Kč

Moravské zemské 
muzeum Anthropologie  15.000,- Kč

Oikoymenh Reflexe 10.000,- Kč
Muzejní a vlastivědná 
společnost v Brně Vlastivědný věstník moravský 10.000,- Kč

Česká speleologická 
společnost Speleofórum 2010 10.000,- Kč

Národní muzeum, 
Náprstkovo muzeum 
asijských, afrických a 
amerických kultur

Annals of the Náprstek Museum 10.000,- Kč

Filozofický ústav  
AV ČR Kabinet pro 
klasická studia

Listy filologické 10.000,- Kč

Granty vědy celkem 170.000,- Kč

II. Stipendia na cesty

Správní rada na podkladě výběrového řízení expertní skupiny pro odbornou literaturu a vědu rozhodla poskytnout 
stipendia na cestu pro vědecké pracovníky do 35 let věku následujícím příjemcům:

žadatel, nakladatel  země nadační příspěvek

kongresy a symposia
Mgr. N. Davidová Řecko 5.000,- Kč
Mgr. A. Drozdová Nizozemí 6.000,- Kč
Mgr. B. Fliedrová Nizozemí 6.000,- Kč
Mgr. Eva Husáková Španělsko 5.000,- Kč
RNDr. J. Raabová, PhD. Nizozemí 4.000,- Kč
Mgr. K. Stehlíková, PhD. Švédsko 5.000,- Kč
Mgr. M. Zigo  Řecko 5.000,- Kč
Mgr. J. Hlavačková Japonsko 10.000,- Kč
Ing. J. Koubová Mexiko 10.000,- Kč
Ing. P. Kujan, PhD. Japonsko 11.000,- Kč
Mgr. D. Švec USA 8.000,- Kč
Mgr. J. Szabová Japonsko 8.000,- Kč
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žadatel, nakladatel  země nadační příspěvek

RNDr. L. Drábková Záveská USA 10.000,- Kč
Mgr. L. Zídková Japonsko 10.000,- Kč
studijní cesty, pobyty, stáže
Mgr. M. Soldánová USA 12.000,- Kč

Stipendia na cesty vědcům celkem 115.000,- Kč

(Pro stipendia využity prostředky z NIF)

III. Ceny za vědeckou literaturu

Výroční cena Nadace ČLF za vědeckou práci

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., 
DSc., PhDr. Dušan Třeštík, CSc.,  
in memoriam prof. PhDr. Josef 
Žemlička, DrSc. a kolektiv

Přemyslovci. Budování českého státu 
vydalo Nakladatelství Lidové noviny 50.000,- Kč

Ceny Josefa Hlávky

Ceny jsou udělovány za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury společně s Nadáním Josefa, 
Marie a Zdeňky Hlávkových.
prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., 
prof. Lavcenc Somer, PhD., doc. 
RNDr. Alena Šolcová, PhD.

Kouzlo čísel. Od velkých objevů k aplikacím 
vydalo nakladatelství Academia 20.000,- Kč

MUDr. Václav Vyskočil, PhD.
Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická 
onemocnění skeletu 
vydalo nakladatelství Galén

20.000,- Kč

doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc., 
RNDr. Vítězslav Kuželka, prof. 
MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Atlas chorob na kostních preparátech 
Horní a dolní končetiny 
Atlas of Diseases in Dry Bones Upper and Lower 
Extremities 
vydalo nakladatelství Academia

 20.000,- Kč

Ceny za vědeckou a odbornou literaturu celkem 110.000,- Kč
 
Celkem bylo v oblasti podpory vědy rozděleno 30 nadačních příspěvků v celkové výši 395.000,- Kč.  
Z toho 11 grantů ve výši 170.000,- Kč, 15 cestovních stipendií ve výši 115.000,- Kč a 4 ceny ve výši 110.000,- Kč.. 

■ 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 Alfréda Radoka 20.000,- Kč
3. Obec překladatelů Cena Josefa Jungmanna 20.000,- Kč
4. Obec spisovatelů Cena Premia Bohemica 20.000,- Kč
5. Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Report 2010 15.000,- Kč
6. Svaz českých knihkupců a 
nakladatelů

Tištěná bibliografická příloha čtrnáctideníku Nové 
knihy 10.000,- Kč

7. Syndikát novinářů Mediažurnál 10.000,- Kč
8. Taneční sdružení II. Mezinárodní taneční choreografická soutěž 

Plzeň 2010 10.000,- Kč

Granty obcím a sdružením celkem 120.000,- Kč
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Celkem bylo rozděleno na projekty kulturních obcí a profesních sdružení v kultuře 8 nadačních příspěvků 
v celkové výši 120.000,- 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. Daniel Cígler výtvarný návrh pozvánek - výroční ceny 1.000,- Kč
2. Divadlo Archa organizační zajištění výročních cen 110.000,- Kč
3. Edice Klíma základní příspěvek do Fondu L.Klímy 30.000,- Kč
4. Eugen Brikcius konferování slavnostního večera výročních cen 10.000,- Kč
5. Fórum dárců členský příspěvek  5.000,- Kč
6. Jiří Šlupka Svěrák hudební doprovod výročních cen 10.000,- Kč
7.  Klub přátel díla K.Vobišové publikace Sochařka Karla Vobišová 20.000,- Kč
8. Michal Topor ediční příprava 13.sv. Díla J.Seiferta Publicistika II 

/1933-1937/ 40.000,- Kč

9.  Muzeum českého amatér-
ského divadla Miletín

Sympozium tradice ochotnického divadla a amatérské 
divadlo dneška 15.000,- Kč

10. SkyTvFilm záznam výročních cen pro TV 37.000,- Kč

Nadačních příspěvků z rezervy SR celkem 278.000,- Kč
 
Celkem bylo z rezervy správní rady rozděleno 10 nadačních příspěvků ve výši 278.000,- Kč. 

■ F. Program Literární profily

Autorské večery v klubu Literární kavárny Řetězová

Autoři  organizace Literární kavárna

Marek Stašek 1.500,- Kč 3.000,- Kč
Pavel Mervart 1.500,- Kč
Martin Souček 3.000,- Kč 3.000,- Kč
Eugen Brikcius 3.000,- Kč 3.000,- Kč
Viktor Šlajchrt 3.000,- Kč 3.000,- Kč
Arnošt Goldflam 3.000,- Kč 3.000,- Kč
Anna Kareninová 3.000,- Kč

Celkem autoři  15.000,- Kč produkce  18.000,- Kč
 
Celkem v projektu Literární profily rozděleno 12 nadačních příspěvků v celkové výši 33.000,- Kč

■ G. Fond Boženy Němcové

Do Fondu Boženy Němcové přispěli tito dárci:

A. Bajaja 10.000,- Kč
P. Dominik 5.000,- Kč
D. Hlínková 500,- Kč
D. Kalinová 3.400,- Kč
M. Novotný 300,- Kč
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Š. Pellar 3.400,- Kč

Přijaté příspěvky celkem 22.600,- Kč

Udělené příspěvky:

B. Jirásek 5.000,- Kč
A. Kliment 10.000,- Kč
V. Provazníková 5.000,- Kč
J. Šulc 20.000,- Kč
M. Tomasco 3.000,- Kč

Rozdělené příspěvky z FBN celkem 43.000,- Kč

Rada Fondu Boženy Němcové udělila celkem 5 nadačních příspěvků v celkové výši 43.000,- Kč.
Celkem Nadace ČLF v roce 2010 rozdělila 163 nadačních příspěvků v celkové výši 2.780.000,- Kč.  
Z toho 78 grantů v celkové výši 1.293.000,- Kč a 76 stipendií ve výši 1.127.000,- Kč a 9 cen v celkové výši 
360.000,- Kč.

II. 4. Ceny Nadace ČLF

■ I. Výroční ceny Nadace ČLF za rok 2009

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.

Udělování pěti Výročních cen za tvorbu roku 2009 se uskutečnilo 3. června 2010 na slavnostním večeru 
v pražském Divadle Archa. Program s předáním cen  za původní českou literaturu, za vědeckou a odbornou 
literaturu, za propagaci knižní kultury, za divadelní a rozhlasovou tvorbu a za filmovou a televizní tvorbu uváděl 
básník Eugen Brikcius, kterého  v hudebních vstupech střídal klavírista a zpěvák  Jiří Šlupka Svěrák.

Výroční cenu za literární tvorbu
Porota: Prof. PhDr. Petr A. Bílek, DrSc. (předseda), Jan Němec, PhDr. Jaromír Slomek, PhDr. Zdena Zábranská

Cenu získal: Vladimír Binar za knihu Hlava žáru (nakladatelství Triáda)

Výroční cena za vědeckou literaturu
Porota: Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (předseda), prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prof. ing. Pavel 
Fiala, CSc., prof. PhDr.Robert Kvaček, DrSc., prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach, 
CSc., prof. PhDr. Vojtěch Mornstein, DrSc., doc. Milan Tvrdý a Mgr. Jan Maršálek.

Cenu získali: prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc., PhDr. Dušan Třeštík (in memoriam), prof. PhDr. Josef 
Žemlička, DrSc. a kol. za knižní práci  Přemyslovci  Budování státu (nakladatelství Lidové noviny)

Výroční cena za propagaci knižní kultury
Porota: Prof. PhDr. Petr A. Bílek, DrSc., PhDr. Jana Čeňková, Jiří Gruntorád (předseda), prof. Phdr. Jiří 
Trávníček, Lubor Kasal (porotu jmenuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů)

Cenu získala: Mgr. Eva Kartušáková za návrh a realizaci projektu Celé Česko čte dětem

Výroční cena za divadelní tvorbu
Cenu získal: Tomáš Dvořák za režii her Labutí jezírko od Ivy Peřinové v Naivním divadle Liberec a James 
Blond od Vítka Peřiny v Divadle Alfa v Plzni
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Výroční cena za filmovou tvorbu
Porota: PhDr. Ivan Klimeš (předseda), Josef Hanuš, Zuzana Pavková, Vojtěch Rynda, Petr Zvoníček

Cenu obdržel: Jiří Barta za animovaný film Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
Z průběhu slavnosti Výročních cen Nadace Český literární fond za rok 2009 byl pořízen záznam, který odvysílala 
Česká televize na 2. programu ve dvou reprizách.

Výroční cena za novinářství Karla Havlíčka Borovského se udělovala na slavnosti pořádané 10. 6. 2010 
společně s radnicí města v Havlíčkově Brodě.

Výroční cenu K.H. Borovského podle rozhodnutí poroty ve složení: Daniela Drtinová, Blahoslav Hruška, 
Miroslav Konvalina, Jan Punčochář, Martina Riebauerová (předsedkyně poroty), Jaroslav Spurný, Jan Šmíd 
obdržel Jaroslav Kmenta (Mf Dnes) za kultivaci politiky a společnosti
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 získali 

Kateřina Eliášová (Aktuálně .cz) za podnětné, spolehlivé,rychlé a setrvale kvalitní politické zpravodajství  
a Tomáš Kohout (Český rozhlas) za zcela výjimečnou nápaditost a originalitu v oblasti rozhlasové 
sportovní reportáže přesahující hranice sportu

■ II. Ceny Josefa Hlávky za rok 2009

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 2009 to byla cena pro kolektiv autorů prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc., PhDr. Dušan Třeštík (in 
memoriam), prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. a kol. za knižní práci  Přemyslovci  Budování státu 
(nakladatelství Lidové noviny)

Slavnostní předání Cen Josefa Hlávky za rok 2009 
proběhlo na zámku Nadání J.,M., a Z. Hlávkových v Lužanech u Přeštic 21. 6. 2009. 
Práce posuzovala porota vedená prof. MUDr. Jaroslavem Blahošem, DrSc., ustavená pro Výroční ceny. Předávání 
cen uváděl 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.

Oblast věd o neživé přírodě
Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., prof. Lawrenc Somer, Ph.D., doc.PhDr. Alena Šolcová, Ph.D.  
za práci Kouzlo čísel Od velkých objevů k aplikacím (vydalo nakladatelství Academia)

Oblast věd o živé přírodě
Prof. MUDr.Václav Smrček, CSc., RNDr. Vítězslav Kuželka, prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.,  
za práci Atlas chorob na kostních preparátech Horní a dolní končetiny Atlas of Diseases in Dry Bones 
Upper and Lower Extremities (vydalo nakladatelství Academia)

Oblast lékařských věd
MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. 
za práci Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická onemocnění skeletu (vydalo nakladatelství Galén)

Slavnostní předávání Cen Josefa Hlávky bylo tradičně zakončeno koncertem v zámecké kapli provedením 
„Romance lučanské“, k poctě Josefa Hlávky, komorním souborem 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.

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.
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(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 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.
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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:

 a.  osobní data žadatele včetně údajů o aktuálním spojení

 b. obor činnosti žadatele s tematickým vymezením oblasti pro poskytnutí stipendia

 c.  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 podporované dílo, nepovinně lze doložit stanovisko 
doporučující instituce (umělecké obce, profesního sdružení, budoucího uživatele, nakladatele apod.)

 d.  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.
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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

II. 6. Výsledky výběrového řízení nadačních příspěvků z NIF

■ A.Stipendia pracovní pro autory
Z výnosu prostředků z NIF byla v souladu s uvedenými Pravidly rozdělena ve výběrovém řízení roku 2010 
stipendia určená pro podporu autorské tvorby, a to: 

20 stipendií pro původní a překladovou literaturu ve výši celkem .......................................................360.000,- Kč  
24 stipendií na divadelní a rozhlasové hry, scénáře dokumentů, celkem ............................................440.000,- Kč  
5 stipendií pro publicistickou tvorbu .......................................................................................................96.000,- Kč 
Celkem 49 stipendií na autorskou tvorbu z výnosu prostředků z NIF v celkové výši ..........................896.000,- 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:

Celkem rozděleno 15 stipendií na cesty z výnosu prostředků z  NIF ve výši 115.000,- Kč
Jmenovitý seznam příjemců stipendií na cesty vědeckým pracovníkům do 35 let věku je uveden v přehledu 
vyplacených nadačních příspěvků pro vědu v předcházející kapitole výroční zprávy.

Celkem z výnosu prostředků z NIF registrovaných v nadačním jmění bylo v rámci vyhlášeného nadačního 
programu pro rok 2010 rozděleno ve výběrovém řízení 64 nadačních příspěvků / stipendií v celkové výši 
1.011.000,- Kč. 
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III. Hospodaření nadace 
 III. 1. Zpráva auditora k účetnictví nadace
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III. 2. Zpráva auditora k účetnictví nadace
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III. 3. Závazný ukazatel hospodaření
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III. 4. Výkazy účetní uzávěrky
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III. 5. Příloha k účetní uzávěrce
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III. 7. Schválení Výroční zprávy
Správní rada schválila Výroční zprávu za rok 2010 na svém zasedání 25. 5. 2011. 

III. 6. Zpráva dozorčí rady
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IV. Dárci a sponzoři
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IV. 2. Poděkování Nadace ČLF 

Za věrnost je třeba poděkovat společnosti Pražská plynárenská, a.s., která znovu přispěla na cenu za vědeckou a 
odbornou literaturu. Cenu na slavnostním večeru v Divadle Archa předával představitel sponzora  Ing. Ladislav 
Pospíšil, předseda představenstva PP,a.s. 
V souvislosti se zajištěním Výročních cen Nadace ČLF za tvorbu v roce 2009 je nutno poděkovat organizacím, 
které průběh této značně náročné akce umožnily a svým způsobem ji také podpořily. V první řadě jde o tým 
Divadla Archa, vedený Mgr. Zbyňkem Ondřichem, jenž zajistil příjemný prostor pro konání večera, který tak 
vystřídal další zajímavé prostředí. Dík patří také účinkujícím večera, básníku Eugenu Brikciusovi, který již 
tradičně při svém průvodcovství programem nejen pobavil, ale i poučil. Stejné ocenění patří klavíristovi Jiřímu 
Šlupkovi Svěrákovi, který dění na podiu zpestřil svou skvělou hudební produkcí. Opětovné poděkování patří 
týmu filmařů Sky-TVilm, vedenému režisérem Martinem Skybou, který ceremoniál Výročních cen i tentokrát 
zdokumentoval a připravil záznam, který uvedla ve svém programu Česká televize. 

Další finanční podporou, za kterou je třeba poděkovat, jsou příspěvky Kraje Vysočina a Městského úřadu 
v Havlíčkově Brodě poskytnuté při ocenění Novinářských křepelek, cen pro novináře do 33 let, které jsou 
spojeny se symbolickou částkou 3.333,- Kč. K tomu je však nutno přičíst poděkování spoluorganizátorům 
slavnostního předávání novinářských cen v Havlíčkově Brodě. Jako vždy se odehrálo v srdečném ovzduší 
s velkou pozorností hostitelů i za důstojné účasti veřejnosti. Dík patří pracovníkům radnice Havlíčkova Brodu, 
osobně pak především starostce města Ing. Janě Fischerové a tajemnici úřadu Světlaně Pávkové i zástupcům 
Kraje Vysočina, kteří se předávání novinářských cen jako vždy aktivně účastnili. 

Poděkování patří vytrvalým soukromým dárcům, kteří pravidelně přispívají do Fondu Boženy Němcové na 
podporu spisovatelů a překladatelů, kteří se ocitli v nouzi. Nejštědřejším dárcem byl tentokrát spisovatel Antonín 
Bajaja a jako každoročně výrazně přispěli i překladatelé Pavel Dominik a Šimon Pellar. 

Poděkování míří též do Literární kavárny Řetězová, která je po léta místem setkání autorů s jejich čtenáři a 
ctiteli. Nadace zde již šestým rokem představuje oslovené autory v rámci cyklu Literární profily. 

Zcela nepochybně nejvděčnější poděkování zaslouží externí spolupracovníci Nadace ČLF, kteří jí pomáhají 
v náročné práci výběrového řízení v expertních skupinách a při rozhodování porot. Obsáhlost a rozmanitost 
zájmového okruhu žadatelů o podporu v kulturních a vědeckých oblastech, kterým se Nadace ČLF věnuje, 
vyžaduje během roku 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 uznání.

Jmenovitě jsou všichni členové expertních skupin a porot uvedeni v kapitole II.1. Systém nadační činnosti této 
zprávy. 

Díky všem za neocenitelnou pomoc.


