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Úvodem

Rok 2013 se stal novým předělem nejen v působení Nadace ČLF, ale i celého neziskového sektoru. Ke
konci roku skončila platnost zákona č. 227/ 1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Důvodem je
přijetí nového občanského zákoníku, jehož platnost vstupuje na scénu 1. 1. 2014 a který zásadním
způsobem ovlivní život naší společnosti, včetně chování všech právnických osob, tedy i nově zavedené
kategorie fundací, zahrnující nadace a nadační fondy. Podmínky nového stavu vyplývající z nového
občanského zákoníku však zatím ještě nejsou v plném rozsahu uzákoněny v potřebných souvisejících
normách. Nadačnímu sektoru především chybí přijetí nového zákona o statusu veřejné prospěšnosti,
jehož projednání bylo zatím odloženo na léto 2014.
Rokem 2013 však končí i další závažný předpis, ovlivňující po léta možnosti hospodaření nadací, které
byly příjemcem prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF). Ministerstvo financí s příjemci financí
z NIF uzavřelo dohodu o ukončení smlouvy o převodu prostředků a ponechalo tak tyto finance, dříve
pouze svěřené, trvale v jejich nadačním kapitálu a v plné kompetenci nakládání s nimi v rámci
příslušných obecně platných podmínek pro nadační jmění.
Přesto že se tyto zásadní změny v činnosti Nadace zatím ještě neprojevily, výsledky práce Nadace ČLF
za rok 2013 dokazují, že šlo o rok, který lze hodnotit jako úspěšný. Rok, kdy se podařilo docílit i solidní
hospodářský výsledek. Dosažená ztráta 708.557,- Kč, za okolností stále nevýrazných výkonů vkladů
nadačních investic a při zachování trendu poskytovaných nadačních příspěvků celkem v počtu 171
rozdělených stipendií a grantů ve výši 2.567.000,- Kč celkem, je toho dostatečným důkazem.
Svou povinnost rozdělovat výnosy ze spravovaných prostředků z NIF splnila Nadace opět s výrazným
přesahem, jak tomu bylo již i v minulých letech. Rozdělila tak celkem 67 stipendií ve výši 811.000,- Kč
a překročila tím několikanásobně povinnost plynoucí z dosud uplatňovaného pravidla PRIBID.
Rokem 2013 končí také povinnost vyhodnocování ne zcela objektivního ukazatele hospodárnosti,
vyžadovaného §22 zák. č. 227/ 97 Sb., který posuzoval poměr nákladů nadace vůči nadačnímu jmění,
ale nebral přitom ohled na jejich strukturu související s převody financí při jejich efektivní správě. I
v tomto případě však výsledek činnosti Nadace zákonu vyhověl.
V nadcházejícím roce 2014 se Nadace ČLF zaměří na potvrzení svého místa veřejně prospěšné
společnosti a k tomu bude i hledat nové možnosti nejen svého dalšího uplatnění, ale i dalších zdrojů
financování svého programu v rámci nově přijatých zákonných norem.

Mgr. Ivo Purš, Ph.D.,
ředitel Nadace Český literární fond
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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 již roku 1953. Finančně byl fond 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 již 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 proto 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, literární vědce Phdr.
Aleše Hamana, DrSc., PhDr. Vladimíra Karfíka, znamenité překladatele Pavla Dominika, PhDr.
Františka Fröhlicha, z vědců lékaře prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., genetika prof. RNDr. Jana
Svobodu, DrSc., držitele ocenění Česká hlava 2010, fyziologa prof. RNDr. Františka Vyskočila, DrSc.,
významné historiky prof. PhDr. Roberta Kvačka, DrSc., prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., divadelníka
prof. V. Vašuta, z publicistů Jana Petránka, Ivana Hoffmanna a mnoho dalších odborníků. Svůj
drahocenný čas věnoval Nadaci po dlouhá léta i prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., ve světě
nejuznávanější český vědec posledních let.
Vyhlašovaný 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.
Tradiční součástí nadačního programu byly Výroční ceny Nadace ČLF. V původní podobě zahrnovaly
ceny v šesti oborech: původní tvorby tzv. krásné literatury, odborné a vědecké literatury, divadelní a
rozhlasové tvorby, filmové a televizní tvorby, cenu za propagaci knižní kultury a cenu za publicistiku.
Správní rada z důvodů značně vysokých doprovodných nákladů udělování výročních cen a jejich
poměrně slabého mediálního ohlasu mimo zainteresovanou obec příznivců nadace, rozhodla o
radikálním snížení počtu cen.
Zůstala výroční novinářská Cena Karla Havlíčka Borovského, která je již řadu let udělována za
spoluúčasti radnice přímo v Havlíčkově Brodě v měsíci červnu. Při té příležitosti je také udělována cena
Novinářská křepelka, založená již v devadesátých létech a určená pro novináře do 33 let věku.
Zbývajících pět výročních cen bylo zrušeno a nahrazeno jedinou Cenou Nadace ČLF za literární dílo,
udělovanou za mimořádné dílo předchozího roku, které bylo podpořeno nadačním programem. Cena je
udělována v rámci programu knižního veletrhu „Svět knihy“ v průběhu května a její odměna byla zvýšena
na sto tisíc korun českých.
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Nadále se Nadace ČLF spolu s Nadáním Marie, Zdeňky a Josefa Hlávkových podílí ještě na Cenách
Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Udělují se ve čtyřech kategoriích: vědy společenské, vědy
lékařské, vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě. Ceny se tradičně rozdělují v Hlávkově zámku
v Lužanech u Přeštic v měsíci červnu.
Finanční zajištění nadačního programu
Zdrojem financování programu činností Nadace jsou výnosy majetku, který spravuje. Jednak jde o
vlastní majetek a až do konce roku 2013 i o svěřené finančních prostředky z Nadačního investičního
fondu (NIF). Nadace uspěla ve výběrovém řízení rozdělování prostředků ze zřízeného Nadačního
investičního fondu. 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.
Přes omezující zákonné podmínky, které limitují činnost nadací a minimální výnosy jmění v posledních
létech, se Nadaci ČLF podařilo po dobu její existence zajišťovat relativní vyrovnanost 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 však také bylo hlavním účelem této
výjimečné státní podpory nadačního sektoru.
Rozhodnutím posledního garanta využívání prostředků z NIF, Ministerstva financí ČR byla koncem roku
2013 projednávána dohoda o ukončení Smlouvy o převodu zbývajících prostředků z NIF, která Nadaci
ponechává převedené prostředky jako součást nadačního kapitálu s podmínkou závazku nadace po
skončení platnosti Smlouvy (uzavření smlouvy proběhlo v termínu 27. 2. 2014) dodržovat ustanovení §
303 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, příp. další zákonné předpisy regulující činnost
nadací.
Přetrvávající nepříznivý vývoj výnosů investovaných nadačních finančních prostředků,
ovlivňovaný zejména stále doznívající hospodářskou recesí vedl vedení nadace i během ukončeného
roku k některým zásahům do stávajících investic, které ve všech případech podrobně projednávala a
schvalovala správní rada. Snahou těchto změn struktury však bylo zachovat v nezměněné výši
dosavadní registrovanou částku nadačního jmění a dosáhnout zlepšených výnosů.
Ve všech případech změny investic finančních prostředků zapsaných v nadačním jmění, zejména pak
svěřených prostředků z Nadačního investičního fondu, byly podávány příslušné návrhy změn zápisu
nadačního jmění v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, provedeny příslušné změny struktury
majetku ve Statutu Nadace ČLF, které byly průběžně prostřednictvím právního zastoupení Nadace,
advokátní kanceláří AKPP JUDr. P. Pavelky postoupeny Městskému soudu v Praze k založení do spisu.
Nová situace v držení prostředků získaných z NIF i nové, zatím sice ještě ne zcela objasněné změny
v postavení Nadace ve smyslu ustanovení nového občanského zákoníku (NOZ) platného od 1. 1. 2014
naskýtá perspektivnější prostředí pro jejich uplatnění v roli výnosnějších vkladů na finančním trhu, který
je pro nadace povolen.
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 V Tůních
11, 120 00 Praha 2, www.donorsforum.cz, E-mail: donorsforum@donorsforum.cz, .
Fórum dárců je jediné celorepublikové sdružení zastřešující dárce v České republice. Na budování
a rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně již více než 14 let. Při Fóru dárců se
vyprofilovala Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů, které
sdružují celkem 66 členů.
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 sekcí Fóra dárců řídí výkonný výbor FD, volený ze zástupců sekcí.


Fórum dárců / Czech Donors Forum občanské sdružení IČO: 66004501
DIČ: CZ66004501
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I. 2. Orgány Nadace ČLF
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 projedná a schvaluje
kandidáty z oblastí tvůrčích činností zájmového zaměření nadace. Z nich odstupující správní rada volí
novou správní radu na funkční období tří let.
Po volbě správní rady červnu 2012 pracuje rada ve složení:
PhDr. Jan Lukeš (předseda SR), PhDr. Dana Kalinová, Ing. Josef Kreuter, CSc., Jiří Novotný,
Ing. Michal Novotný (místopředseda SR), Šimon Pellar, Alice Šimonová, Jan Švankmajer a Ing.
Petr Tesař
Funkční období této správní rady trvá do roku poloviny roku 2015.

■ 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.
Po volbě v roce 2013 pracuje dozorčí rada ve složení:
Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. (předseda DR), Mgr. Libuše Koubská, Ing. Vlastimil Šimek
Funkční období dozorčí rady končí v roce 2016.

■ 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.
Ředitel Nadace ČLF: Mgr. Ivo Purš, Ph.D.
Zástupce ředitele: Ing. Antonín Neumann
Oddělení nadačních příspěvků: Helena Hájková
Ekonomické oddělení: Ing. Alena Volná
I.3. Nadační jmění
Výše nadačního jmění:
40 504 000,- Kč
64 224 000,- Kč
79 606 970,- Kč
79 637 378,- Kč
85 719 331,81 Kč
89 615 731,81 Kč
98 687 511,81 Kč
100 673 111,81 Kč
100 692 722,99 Kč

zapsáno 26. ledna 1999
zapsáno 17. dubna 2000
zapsáno 23. května 2002
zapsáno 20. srpna 2002
zapsáno 17. června 2003
zapsáno 31. března 2004
zapsáno 1. února 2005
zapsáno 10. ledna 2007
zapsáno 15. května 2009

vymazáno 17. dubna 2000
vymazáno 23. května 2002
vymazáno 20. srpna 2002
vymazáno 17. června 2003
vymazáno 31. března 2004
vymazáno 1. února 2005
vymazáno 10. ledna 2007
vymazáno 15. května 2009

Výčet majetku v nadačním jmění: 100 692 722,99 Kč
a) nemovitý majetek v hodnotě 30.504.000,-- Kč, který tvoří : dům čp. 1721 v Praze 2,
s pozemkem č. parc. 1157 a 1158 v katastrálním území Vinohrady, městské části Praha 2, obce
Praha, vše zapsáno na LV 976, pro katastrální území Vinohrady, městskou část Praha 2, obec
Praha, se všemi součástmi a příslušenstvím, tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudního
znalce, ing. Tomáše Blažka, ze dne 1. 8. 1998, číslo znaleckého posudku 766-36/98.
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b) nepeněžitý majetek, a to
 6.202.386 ks podílových listů otevřeného podílového fondu ING International Český fond
obligací, investiční společnosti ING Investment Management (C.R.), a.s. se sídlem Praha 5,
Bozděchova 2/344, IČ : 25102869, ISIN: LU0120667166, v celkové hodnotě 10.005.999,21
Kč, spravovaných na základě smlouvy o správě a vypořádání cenných papírů ze dne 7.3.2003
společností ING Bank N.V., organizační složka, se sídlem Praha 5, Nádražní 344/25, IČ:
49279866
 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: 25677888,
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, Na Příkopě
854/14, IČ: 00 00 13 50
 1.452.058 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací v nominální hodnotě 1.475.000,Kč, spravovaných na základě Smlouvy o správě cenných papírů uzavřené se společností
Pioneer Asset Management, a.s. se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1. PSČ:186 00, IČ:25 6845
58, dne 16.5.2006 a jejího dodatku uzavřeného dne 22.5.2012
 341 ks dluhopisu Raiffeisen CZK Fix to Float Dluhopis 2012-2015 (pořadové číslo emise 82)
ISIN: AT0000A0UJT9 emitenta RAiffeisenlandesbank Oberosterreich Antiengesellschaft
v nominální hodnotě 8.525.000,- Kč držených do splatnosti
c) peněžitý majetek, a to
 peněžní prostředky ve výši 35.015.378,-Kč uložené na účtu č. 1002001837/400 vedeném
Živnostenskou bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, IČ : 00001368 a spravované
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
 peněžní prostředky ve výši 9.091.391,18 Kč uložené na účtu č. 1002314286/2700 vedeném u
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1, spravované
na základě Smlouvy o obhospodařování individuálního portfolia investičních nástrojů, která byla
uzavřena dne 7.11.2012 se společností Conseq Investmen Management, a.s. se sídlem Rybná
682/14, 110 05 Praha 1, IČ: 604 42 671, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153.
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 je pak zde 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.
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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.
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 % tj. 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
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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. Vklad
prostředků z NIF zapsaných v nadačním jmění Nadace ČLF tak dosáhl částky 60.143.316,- 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. 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 a 2011 nedošlo ve výši nadačního jmění k žádné změně.
V roce 2012 došlo ke změnám zainvestování některých prostředků zapsaných v nadačním jmění.
Změny v nadačním jmění zaznamenaly nákup dluhopisu Raiffeisen CZK Fix to Float 2012-15 ISIN:
AT000AOUJT9 v nominální hodnotě 8.525.000,-Kč a vložení prostředků ve výši 1.475.000,- Kč do
1:452.058 ks podílových listů Balancovaného fondu nadací spravovaného společností Pioneer Asset
Management, a.s.
Po splacení drženého státního dluhopisu 3,55/12 byla v listopadu uzavřena Smlouva o
obhospodařování individuálního portfolia investičních nástrojů se společností Conseq Investment
Management, a.s., které byl převeden do správy vklad z prostředků NIF ve výši 9.091.390,- Kč.
V roce 2013 Výše prostředků z NIF zapsaná v nadačním jmění ve výši 60.182.723,78 Kč zůstala
nedotčena.
Nadační jmění celkem zůstalo také stejné ve výši 100.692.722,99 Kč.
■ 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 (FNM) 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 14.1.2001) 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 provedlo finanční kontrolu Ministerstvo financí ČR, Odbor Centrální
harmonizační jednotky pro finanční kontrolu, který kontroloval 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.“
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II. 1. Systém nadační činnosti Nadace ČLF
Správní rada ke svému rozhodování zřizuje poradní orgány - expertní skupiny a poroty. 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
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 udělovala i výroční nadační příspěvky jako ceny ve vyhlašovaných oborech. O udělení ceny
rozhoduje správní rada, která potvrzuje výrok odborné poroty každé ceny.
■ Expertní skupiny a poroty v roce 2013 působily ve složení:
- expertní skupina pro literaturu a porota Literární ceny:
Prof. PhDr. P. A. Bílek, DrSc. (předseda), Dr. F. Dryje, prof. PhDr. A. Haman, DrSc., PhDr. R. Charvát,
PhDr. A. Kareninová, K. Klabanová, J. Padevět, Mgr. L. Ščerbaničová, M. Ženíšek
- expertní skupina pro vědeckou a odbornou literaturu a porota Cen J. Hlávky:
prof. RNDr. F. Vyskočil, DrSc.(předseda), prof. Ing. P. Fiala, CSc., doc. MUDr. P. Hach,CSc., prof.
MUDr. P. Kalvach,CSc., prof. RNDr. V. Karpenko, CSc., prof. PhDr. R. Kvaček, DrSc., Mgr. J.
Maršálek,Ph.D., prof. RNDr. J. Svoboda, DrSc., prof. RNDr. P. Vopěnka, DrSc.,
- expertní skupina pro dramatickou tvorbu:
V. Venclík (předseda), M. Černá, S. Doubrava, V. Hulec, L. Nešleha, F. Němec, T. Pilát, D. Růžička,
Z. A. Tichý
- expertní skupina pro publicistiku a porota novinářských cen K.H. B. a Křepelek:
PhDr. M. Riebauerová (předsedkyně), Dr. D. Drtinová, L. Dvořák, Ing. M. Konvalina, Dr. J. Pehe, J.
Spurný, J. Šmíd
- expertní skupina pro kulturní periodika:
PhDr. J. Lukeš, Mgr. A. Šimonová, Š. Pellar, PhDr. M. Riebauerová
Rada Fondu Boženy Němcové pracovala ve složení:
Šimon Pellar (předseda), Ivan Klíma, JUDr. Petr Prouza.
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II. 2. Nadační program 2013
Správní rada Nadace Český literární fond vyhlásila „Nadační program pro rok 2013“ v prosinci 2012.
Nedílnou součástí nadačního programu jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků
právnickým a fyzickým osobám v oblastech, které souvisí s působením Nadace ČLF.
Nadace ČLF upřednostňuje podporu takových nekomerčních tvůrčích činností a projektů, kterým se
nedostává dostatečné podpory, ale jejichž kvalita a dosah za to nepochybně stojí. Jak napovídá název
Nadace, základ představuje literární tvorba v četných podobách. Nadační program tak zahrnuje podporu
děl původní české i překladové literatury, vědecké i odborné literatury, ale i úzce souvisejících oborů
jako je dramatická tvorba a publicistika i začínající výkonní umělci.
Správní rada Nadace z těchto statutem vymezených okruhů definuje pro každý rok rozsah konkrétních
tematických skupin podpory ve formě stipendií a grantů a stanoví i maximální částku pro obě skupiny
nadačních příspěvků.
Rozhodování o udělení nadačních příspěvků probíhá ve výběrovém řízení, kdy jsou jednotlivé
žádosti posuzovány v ustavených expertních skupinách z oslovených tvůrců, kritiků, nakladatelů, vědců
a dalších odborníků z hodnocených oblastí podpory. Tito experti žádosti bodují a předkládají své návrhy
správní radě, která o nich s definitivní platností rozhodne. Na udělení příspěvku není právní nárok, proti
rozhodnutí správní rady se nelze odvolat a vzhledem k bodovému systému není možné ani podávat
vysvětlení.
Nadační příspěvky pro fyzické osoby na vytvoření díla jsou poskytovány formou stipendií. Mohou
být udělena jak jednorázově, tak i po dobu několika měsíců kalendářního roku s tím, že maximem je
částka 7.000 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců, tedy 42.000 Kč. Tuto sumu nemůže překročit ani
stipendium jednorázové.
Pro mladé vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích
poskytována jednorázová cestovní stipendia.
Nadační příspěvky zaměřené k podpoře projektů realizace dokončených děl a prací, jako je vydání
knižních titulů či jiné projekty jsou fyzickým i právnickým osobám poskytovány formou grantů. Jejich
konkrétní výši ovlivňuje mínění expertních skupin vyjádřené body hodnocení a celková výše uvolněných
prostředků pro tuto formu podpory.
Nadační příspěvky, které jsou financovány rozdělovaným výnosem z vkladů spravovaných
prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) musí již při podávání žádostí respektovat
ustanovení přijatých „Pravidel pro poskytování nadačních příspěvků z NIF“, která jistým způsobem
omezují jejich přidělování. Pro rok 2013 bylo rozhodnuto financovat z těchto prostředků
poskytovaná stipendia.
Nadační program byl zpracován v souladu se zákonem č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech
ve znění následných úprav a s uzavřenými smlouvami s Fondem národního majetku (FNM) a
Ministerstvem financí (MF ČR) o využívání prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) a
s ustanoveními statutu Nadace Český literární fond.
Nadační program pro rok 2013
Literatura
Granty na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně
překladu
Stipendia na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně
překladu
Dramatická tvorba
Granty na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění /
včetně překladu
pro absolventy uměleckých škol bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro
interprety – výkonné umělce)
Stipendia pro původní divadelní hry, rozhlasová díla, teatrologické studie / i v překladu
na scénáře dokumentárních filmů zásadního společenského dosahu
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Publicistika
Granty
na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů
Stipendia na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu
Věda
Granty
podpora vydávání závažných vědeckých časopisů

Stipendia cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let
Program nadačních příspěvků z prostředků z NIF zahrnuje všechna výše vypsaná stipendia.
Vlastní program Nadace v roce 2013
Ceny Nadace ČLF za rok 2012 / květen - červen 2013
Ceny J. Hlávky (s Nadáním J., M. a Z. Hlávkových) – červen 2013 ( návrhy nutno zaslat nebo
doručit do pátku 1. 2. 2013 do Nadace ČLF včetně 1 výtisku navržené publikace)
Autorské večery Nadace ČLF – Literární profily 2013
Stipendia
Stipendium nelze udělit žadateli, který jej pobíral v předcházejícím kalendářním roce (netýká se
cestovních stipendií vědeckých pracovníků do 35 let).
Stipendia na teatrologické studie budou uděleny pouze na práce uveřejněné v knižní podobě, netýkají
se tedy studií v odborných časopisech.
Pro žadatele o stipendia platí Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z NIF (viz www.nclf.cz –
Pravidla z NIF).
Granty
Z grantového řízení jsou vyloučeny veškeré sborníky.
Každý žadatel může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3 (oblasti zájmu
Nadace ČLF: a/původní a překladová literatura b/ dramatická oblast c/publicistika d/vědecká a
odborná literatura)
Žádosti
Konečný termín podání žádostí na předepsaných tiskopisech je stanoven na pátek 1.3.2013.
Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků jsou vyhlášeny dva termíny, a to:
pátek 29. 3. 2013 a pátek 13. 9. 2013.
Tiskopisy žádostí jsou ke stažení zde: stipendium (pracovní), stipendium na cesty, grant
nebo
jsou k vyzvednutí v sídle Nadace ČLF po dohodě na tel. 222 560 081-2.
K žádosti o grant je nutno doložit přílohy:
1. výpis registrace zřizovací listiny žadatele, výpis z obchodního rejstříku či živnostenského
rejstříku apod.( ne starší 2 měsíců)
2. žadatelé o příspěvek na vydání publikace: synopsi díla (10 x), ukázku textu díla 5 – 10 stran
(10 x), lektorský posudek (10 x), nakladatelskou smlouvu (1 x) a u překladových titulů i
smlouvu o autorských právech (1 x)
3. žadatelé o příspěvek na vydávání vědeckých periodik: tři poslední čísla na ukázku (9x)
Žádost je nutno podat písemně poštou nebo osobně doručit do Nadace do termínu vyhlášeného
výběrového řízení v požadovaném počtu exemplářů do 1. 3. 2013 včetně potřebných příloh. U
poštou zasílaných žádostí je posledním termínem pro příjem toto datum podání označené na obálce
obdržené žádosti. Žádosti obdržené po termínu nebo nedostatečně vyplněné nebudou do výběrového
řízení zařazeny.
Každý žadatel může podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3.
S žadatelem, který uspěje ve výběrovém řízení, je uzavírána smlouva o poskytnutí nadačního
příspěvku, ve které se zavazuje k jeho výhradnímu využití pro vypsaný účel s následně doloženým
vyúčtováním. Žadatel je povinen oznámit Nadaci písemně i všechny změny skutečností rozhodných
pro přiznání grantu nebo stipendia.
Rozhodnuté granty na podporu knižních titulů lze příjemcům vyplatit až po jejich vydání a
předložení titulu Nadaci ČLF. Konečný termín pro převzetí podpořené publikace je pátek 10.
1. 2014.
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II. 3. Výsledky výběrového řízení nadačního programu 2013

Literární tvorba
Granty původní a překladová literatura
Aula
P.Řezníček – Vrstva chleba, vrstva vápna, královna
Baobab a GplusG
L.Pavlát – Co je a co není zázrak
Dauphin
F.Listopad – Próza I
Dybbuk
M.Matzenauer – Ostrovy v hlavě
Dybbuk
J.Gabriel – Rozházení chodci
H+H
M.Bacigalupo – Ezra Pound v Rapallu
Host
J.Trávníček /ed./ – Život kolem knihy
Host
N.Mappes-Niediek – Chudáci Romové, zlí cikáni
Cherm
Vl.Mikeš – Plovárna Léthé
Druhé město
L.Němec – Láska na cizím hrobě
Malvern
A. a L.Šargorodští –Jeruzalémské sny
Novela bohemika
J.Navrátil – Sirotci z války
OPUS
J.Brodskij – Benátské strofy
OPUS
J.Rudel – Vzdálená láska
Pavel Mervart
K.Krolop-J.Stromšík – Eseje o německé romantice
Pavel Mervart
K.Kavafis – Básně
Práh
M.Vopěnka – Nebarevné vzpomínky
Prostor
J.Améry – Marná léta učednická
Prostor
S.Sokolov – Mezi psem a vlkem
Protimluv
J.Bargielská – Výbor z poezie a prózy
Pulchra
J.Kovanda – Jákobův dvoják
Pulchra
J.Black – Nemáte šanci
Rubato
A.di Benedetto – Zama
Rubato
G.Prassinos – Tvář s lehkým záchvěvem trápení
Revolver Revue
L.Martínek – Let želvy
Revolver Revue
Kol.autorů – Antologie druhé generace undergroundu
Revolver Revue
V.Kremlička – Tibetiana
Torst
Vr.Effenberger – Republiku a varlata
Torst
P.Ouředník - Svobodný prostor jazyka
Torst
M.Platzová – Anarchista
Triáda
A.Giňa – Pativ
Trigon
B.Správcová – Strašnice
Trigon
D.Ž.Bor – J.Veselský – Držme se!
Granty celkem

25.000,-- Kč
15.000,-- Kč
25.000,-- Kč
30.000,-- Kč
25.000,-- Kč
10.000,-- Kč
20.000,-- Kč
10.000,-- Kč
15.000,-- Kč
10.000,-- Kč
15.000,-- Kč
15.000,-- Kč
15.000,-- Kč
25.000,-- Kč
25.000,-- Kč
28.000,-- Kč
15.000,-- Kč
20.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
15.000,-- Kč
10.000,-- Kč
25.000,-- Kč
40.000,-- Kč
15.000,-- Kč
28.000,-- Kč
24.000,-- Kč
15.000,-- Kč
30.000,-- Kč
20.000,-- Kč
25.000,-- Kč
630.000,-- Kč

Stipendia literární tvorby
Edita Beníšková
Antologie druhé generace undergroundu jednorázově
Josef Bradáč
překlad: M.-M. Davy – Románská symbolika jednorázově
Zbyněk Černík
překlad: E. Swedenborg – Snář
Pavel Černovský
překlad: W. Blake –Complete Letters
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12.000,-- Kč
10.000,-- Kč
20.000,-- Kč
30.000,-- Kč

Věra Dvořáková
Tereza Horváthová
M. Jacobsenová
Josef Janda
Jacques Joseph
Jan Kohout
Radek Malý
Petr Onufer
Olga Pavlova
Marek Šindelka
M. Wagnerová
Ladislav Zedník
Stipendia celkem

překlad: P. Claudel – Improvizované paměti
Ti dva z B.
překlad: A. Schmidt – Faun
Černé necky
překlad: R. Alleau – Věda o symbolech
Kardinální můra
Moře slané vody
překlad: J. Conrad – Eseje
Lidé tak, jak je pán bůh stvořil
Mapa Anny
Rodinná anamnéza
Na devět neznám

10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
25.000,-- Kč
15.000,-- Kč
30.000,-- Kč
15.000,-- Kč
15.000,-- Kč
40.000,-- Kč
8.000,-- Kč
20.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
280.000,-- Kč

V oblasti literární tvorby bylo ve výběrovém řízení uděleno celkem 49 nadačních příspěvků
ve výši 910.000,- Kč, z toho 33 grantů v hodnotě 630.000,- Kč a 16 stipendií ve výši
280.000,Kč.
Dramatická tvorba
Granty nekomerčním kulturním projektům
na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění
/ včetně překladu /
Akademie muzických umění
Eva Strusková: Průkopníci českého
animovaného filmu
35.000,--Kč
APZ production s.r.o.
Jurij Norštejn: Sníh na trávě
30.000,--Kč
Casablanca
Luboš Ptáček: Akira Kurosawa a jeho filmy
25.000,--Kč
Casablanca
I.Klimeš: Kinematograf! Věnec studií
o raném filmu
15.000,--Kč
Institut umění-Divadelní ústav Arthur Schnitzler: Hry I.
15.000,--Kč
Prostor s.r.o.
Bohdan Sláma: Rozhovory s M. Formanem
20.000,--Kč
Pulchra s.r.o.
Jan Kerbr: Krajina s černým domem a
akvabelami
15.000,--Kč
Studio Ypsilon
Cesta Ypsilon - inscenace od počátků k dnešku 15.000,--Kč
Svět a divadlo
Hry o politice
10.000,--Kč
Transteatral o.s.
Ramón Griffero:Kino Utopie
5.000,--Kč
Transteatral o.s.
Estela Golovchenko:Tlusté krávy
5.000,--Kč
Transteatral o.s.
G. Ott:Rozvedené, evangeličky, vegetariánky
5.000,--Kč
Celkem granty nekomerčním projektům
195.000,-Kč
Stipendia dramatické tvorby
na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie /včetně překladu/,
na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu
B. Beňová
dokument Přízraky
14.000,--Kč
K. Bubeníčková
dokument Já, ty, my a oni
10.000,--Kč
A. Drda
dokument Ztracená vesnice
25.000,--Kč
L. Ferenzová
hra Tiskaři
15.000,--Kč
A. Gebert
dokument Místo nepokoje
10.000,--Kč
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T. Jarkovský
P. Ježková
M. Kučera
P. Kudela
R. Kvapil
V. Körner
M. Lázňovský
L. Málková

hra Příběhy Starého zákona
kniha Obležen národem dramatiků
dokument Sen o Kuksu
dokument Průmyslová Ostrava
dokument Krylokracie
film Runa života a smrti
rozhlasová hra Setkání na neutrální půdě
překlad hry Bah Mamadou Adama Bila:
Pouliční zámky
F. Nejedlý
dokument Indonéské mosty
M. Pátek
dokument Devítiramenný svícen
V. Peřina
hra O beránkovi
J. Pokorný
hra Lejstro z Babylonu
P. Slinták
rozhlasové dílo Krajané u Dunaje Srbský Banát 2013
O. Strusková
dokument Terezínští hrobaři
J. Šiktancová
hra Vojna
J. Škorpil
překlad hry Caryl Churchill: Láska
a informace
P. Ulrich
dokument Na lidi se zapomíná
Š. Valverde
překlad hry Paloma Pedrero: Druhý pokoj
Celkem stipendia dramatické tvorby

12.000,--Kč
10.000,--Kč
15.000,--Kč
12.000,--Kč
10.000,--Kč
35.000,--Kč
25.000,--Kč
14.000,--Kč
15.000,--Kč
15,000,--Kč
20.000,--Kč
10.000,--Kč
10.000,--Kč
25.000,--Kč
18.000,--Kč
10.000,--Kč
10.000,--Kč
10.000,--Kč
350.000,-Kč

V oblasti dramatické tvorby bylo ve výběrovém řízení uděleno celkem 35 nadačních
příspěvků ve výši 545.000,- Kč, z toho 12 grantů v hodnotě 195.000,- Kč a 23 stipendií
ve výši 350.000,- Kč.
Publicistika
Granty
Prostor
Práh
Host
Celkem granty

Z. Fried-Preissová:
A. Ježková:
L. Chateau:

Na vlnách BBC a Svobodné Evropy
Tichá Srdce
Vlak do Výmaru

Stipendia
A. Drda
Zvláštní zacházení. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi Birkenau
A. Hejl
Československé legie v Rusku 1914-1920
J. Hotmar Hovory se zavrženými
Celkem stipendia

25.000,-- Kč
20.000,-- Kč
15.000,-- Kč
60.000,-- Kč
15.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
35.000,-- Kč

V oblasti publicistiky bylo ve výběrovém řízení uděleno celkem 6 nadačních příspěvků ve
výši 95.000,- Kč, z toho 3 granty celkem ve výši 60.000,- Kč a 3 stipendia ve výši 35.000,Kč.
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Vědecká a odborná literatura
Granty nekomerčním kulturním projektům : periodika
Matice moravská
Časopis Matice moravské
Vesmír,o.s.
Vesmír
Národní muzeum v Praze Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae
Česká spol. ornitologická Sylvia
Česká geologická spol.
Journal of Geosciences
Oikoymenh
Reflexe
Muzejní a vlastivědná
Vlastivědný věstník moravský
společnost v Brně
Národní muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Česká spol. chemická
Chemické listy
MU v Brně
Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku
Filozofický ústav AV ČR
Listy filologické
Ústav dějin umění AV ČR Umění/Art
Celkem granty nekomerčním projektům

20.000,-- Kč
30.000,-- Kč
25.000,-- Kč
25.000,-- Kč
20.000,-- Kč
10.000,-- Kč
7.500,-- Kč
15.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
12.500,-- Kč
25.000,-- Kč
210.000,-- Kč

Stipendia na cesty pro vědecké pracovníky 35 let věku
kongresy a symposia
P. Česla
USA
P. Pojman
Rusko
E. Podgorná
Švýcarsko
K. Slámová
USA
D. Biedermann
Finsko
M. Černá
USA
E. Ptáčková
Kanada
K. Purchartová
Velká Británie
J. Pyrih
Kanada
J. Szabová
Kanada
P. Smejkalová
Kanada
J. Krejzová
Velká Británie
E. Vavříková
SRN
E. Böhmová
Velká Británie
M. Novotná
SRN
A. B. Veselá
Velká Británie
V. Hubka
Dánsko
T. Vávra
USA
Z. Dudová
Dánsko
studijní pobyty a stáže
A. Bednářová
USA
T. Pánek
USA
L. Závorka
Švédsko
Z. Líblová
Kanada
Z. Pavlíková
Kanada
H. Dvořáková
USA
Celkem stipendia na cesty
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8.500,-- Kč
9.000,-- Kč
3.500,-- Kč
10.000,-- Kč
7.500,-- Kč
6.000,-- Kč
6.500,-- Kč
5.500,-- Kč
6.500,-- Kč
6.500,-- Kč
5.500,-- Kč
5.000,-- Kč
2.500,-- Kč
3.000,-- Kč
2.500,-- Kč
3.000,-- Kč
3.500,-- Kč
9.000,-- Kč
3.000,-- Kč
3.000,-- Kč
10.000,-- Kč
6.500,-- Kč
7.000,-- Kč
7.000,-- Kč
6.000,-- Kč
146.000,-- Kč

V oblasti podpory vědy bylo ve výběrovém řízení uděleno celkem 37 nadačních příspěvků ve
výši 356.000,- Kč, z toho 12 grantů celkem ve výši 210.000,- Kč a 25 stipendií ve výši
35.000,- Kč.
Projekty kulturních obcí a profesních sdružení
Obec překladatelů
Cena Josefa Jungmanna
Nadační fond Alfréda Radoka
Ceny Alfréda Radoka
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Ceny Report
Taneční sdružení
Přehlídka tanečního umění
Celkem granty obcím a sdružením

20.000,-- Kč
30.000,-- Kč
15.000,-- Kč
15.000,-- Kč
80.000,-- Kč

Na projekty kulturním obcím a sdružením byly uděleny 4 nadační příspěvky v celkové výši
80.000,-- Kč
Nadační příspěvky z rezervy správní rady
Správní rada projednala žádosti, které neodpovídají plně rámci vyhlášeného výběrového řízení, avšak
jsou hodné zřetele pro posouzení možné podpory z prostředků vyčleněné rezervy. Správní rada
z těchto žádostí rozhodla podpořit nadačními příspěvky tyto projekty:

Stipendia
A. Kareninová
Z. Kufnerová
M. Topor
J. Brabec
L. Jungmannová
Celkem stipendia
Granty
Akropolis
ArtLib.cz
Divadelní ústav
Naivní divadlo Liberec
OPUS
OPS
Sdružení Analogonu
Švandovo divadlo
Trigon
Pražský komorní balet
Celkem granty
Svět Knihy
Program Ceny NČLF
Fotodokumentace

překlad Ezra Pound – Čínská Cantos
překlad Jakob van Hoddis - Světazmar
ediční příprava 14. svazku díla J.Seiferta –
- Publicistika /1939 - 1986/
ediční příprava 14. svazku díla J. Seiferta –
- Publicistika /1939 - 1986/
ediční příprava Soubor her Petra Zelenky

24.000,-- Kč
20.000,-- Kč
21.000,-- Kč
21.000,-- Kč
15.000,-- Kč
101.000,-- Kč

Roman Ráž – Lázeňské dobrodružství
Wikipedie: WikiProjekt Knihovna umění
Divadelní revue
Mateřinka 2013
Robert Walser - Mikrogramy
P. Vopěnka – Příležitosné rozpravy s matematikou
Roman Telerovský – Pod vraty
D.Ž.Bor – Držme se!

Organizace Ceny NČLF
V. Merta vystoupení

30.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
15.000,-- Kč
15.000,-- Kč
15.000,-- Kč
20.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
15.000,-- Kč
150.000,-- Kč
5.000,-- Kč
7.000,-- Kč
1.000,-- Kč

Z rezervy správní rady bylo uděleno 18 nadačních příspěvků v celkové výši 264.000,-- Kč
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Program Literární profily
Autorské večery v klubu

Literární kavárna Řetězová

A. Haman /23.1.
V. Moravec a L. Jelínek /5.2.

V. Nosková /23.2.
J. Hájíček /28.6.
E. Brikcius /27.11.
T. Zmeškal /3.12.

3.000, -- Kč
3.000, -- Kč
3.000, -- Kč
3.000, -- Kč
3.000, -- Kč
3.000, -- Kč

3.000,-- Kč
3.000,-- Kč
3.000,-- Kč
3.000,-- Kč
3.000,-- Kč
3.000,-- Kč

Celkem projekt Literární profily

36.000,-- Kč

Fond Boženy Němcové
Do Fondu Boženy Němcové přispěli tito dárci
A. Bajaja
J. Cortez
P. Dominik
D. Kalinová
B. Klímová
P. Jelínek, V. Moravec
Š. Pellar
J. Zelenka

1.000,-- Kč
19.000,-- Kč
5.000,-- Kč
3.000,-- Kč
1.250,-- Kč
3.000,-- Kč
3.100,-- Kč
4.000,-- Kč

přijaté příspěvky celkem
Udělené příspěvky

39.350,-- Kč

B. Klímová
V. Stiborová
M. Tomasco

5.000,-- Kč
10.000,-- Kč
1.000,-- Kč

Fond Boženy Němcové rozdělil celkem 3 příspěvky v celkové výši

16.000,-- Kč

Přehled rozdělených nadačních příspěvků roku 2013
Obor
Granty
Stipendia
Počet

Částka

Počet

Částka

Literatura
Drama
Publicistika
Věda

33
630.000,-16
280.000,-12
195.000.-23
350.000,-3
60.000,-3
35.000,-12
210.000,-25
146.000,-Celkem stipendia z NIF: 67
811.000,--Kč
Projekty O+PS
4
80.000,-NP rezerva SR 10
150.000,-5
101.000,-Cena NČLF
Ceny J. Hlávky
Cena K.H.B.
Doprovod cen
Liter. Profily
6
9.000,6
9.000,Celkem granty 80 1.334.000,- stip. 78 921.000,- Kč
FBN
Forum dárců
Svět Knihy

Celkem
Počet

Částka

49
35
6
37

910.000,-- Kč
545.000,-- Kč
95.000,-- Kč
356.000,-- Kč

4
15
1
4
1
2
12

80.000,-- Kč
251.000,-- Kč
100.000,-- Kč
100.000,-- Kč
50.000,-- Kč
8.000,-- Kč
36.000,-- Kč

3
1
1

16.000,-- Kč
15.000,-- Kč
5.000,-- Kč

Celkem Nadace ČLF rozdělila 171 nadačních příspěvků ve výši 2.567.000,-- Kč.
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II. 4. Ceny Nadace ČLF v roce 2013
Od roku 2013 dochází k významné změně v udělování cen Nadace ČLF. Z původních šesti Výročních
cen Nadace ČLF, jež byly udělovány za původní literární tvorbu, za vědeckou literaturu, za propagaci
knižní kultury, za divadelní a rozhlasovou tvorbu, za filmovou a televizní tvorbu a za publicistiku, byly
ponechány pouze dvě:
Cena Nadace Český literární fond za původní literární tvorbu
Novinářská cena K. H. Borovského
Původní výroční cena za vědeckou literaturu byla přiřazena k Cenám Josefa Hlávky (viz dále). Ostatní
výroční ceny byly zrušeny. Správní rada přistoupila k této změně především ze dvou důvodů. Prvním
z nich je fakt, že mediální ohlas cen v dosavadní podobě neodpovídal prostředkům, které na ně byly
vynakládány, což je poznamenáno i značnou inflací podobných ocenění, jíž jsme v současné době
svědky. Druhým důvodem je snaha přispět především k propagaci literárních děl, která Nadace sama
podpořila. Tento cíl považuje za tím významnější, čím jsou stále složitější podmínky pro tvorbu i
vydávání literárních děl.
Cena Nadace Český literární fond za původní literární tvorbu, je určena autorovi publikace a její
součástí je finanční odměna ve výši 100.000 Kč. Autora publikace má cena podpořit v další literární
tvorbě, zatímco nakladateli poskytnout zvýšenou publicitu o oceněném díle. Oceňované původní
literární dílo vybere expertní skupina pro literaturu z knih, které získaly příspěvek od Nadace ČLF
v předchozím roce. Na cenu budou nominovány 3 tituly, z nichž bude vybrána vítězná publikace, která
obdrží
cenu
NČLF.
V roce 2013 bude Cena Nadace Český literární fond za původní literární tvorbu udělena na pražském
knižním veletrhu - Světu knihy.
Výroční cena Karla Havlíčka Borovského za novinářskou tvorbu .
Tato cena zůstává ve své původní podobě. Je určena autorovi mimořádně společensky přínosných
textů, ať již investigativního nebo analytického charakteru. Je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč.
Již tradičně je předávána ve spolupráci s Městským úřadem v Havlíčkově Brodě. Společně s touto
prestižní cenou je v Havlíčkově Brodě udělováno i ocenění práce mladých novinářů do 33 let věku
Novinářskou křepelkou doprovázenou měšcem o 3.333,- Kč.
Ceny Josefa Hlávky
Nadace ČLF se podílí také na významných cenách v oblasti vědecké a odborné literatury, které
uděluje společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Ceny Josefa Hlávky jsou oceněním
mimořádných literárních prací uplynulého roku, posuzovaných ve čtyřech vědních oborech. Navržené
knižní práce hodnotí nezávislá odborná porota v oblastech společenských věd, věd o neživé přírodě,
věd o živé přírodě a věd lékařských, ustavená při Nadaci ČLF.
Jednotlivé ceny jsou spojeny s odměnou 50.000,- Kč na, na kterou Nadace ČLF přispívá částkou
25.000,-Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na jeho
zámku v Lužanech u Přeštic (u Plzně).
O všech cenách Nadace ČLF rozhodují nezávislé poroty sestavené pro jednotlivé obory z oslovených
předních znalců hodnocené problematiky. Na předávání jednotlivých cen jsou představitelem porot
přednesena laudatia, která svým způsobem výběr oceněných děl zdůvodňují.
Cenu Nadace Český literární fond za významné literární dílo roku 2012
získal Ivan Wernisch za dílo „Živ jsem byl ! Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní“ Čítanka
z „jiné“ literatury (1745–1947).
Knihu vydalo nakladatelství Druhé město a jak autor uvádí v ediční poznámce, jde o volné
pokračování antologií Zapadlo slunce za dnem, který nebyl, Píseň o nosu a Quodlibet, jež vyšly
v letech 2000 až 2008. Autor (nar. 1942) je básník, spisovatel, novinář a překladatel.
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Laudatio přednesl člen poroty Jiří Padevět :
Básník s pílí archeologa, posedlostí sběratele a zvídavostí antikváře
Když před třinácti lety zapadlo slunce za dnem, který nebyl, měl pozorný a trpělivý čtenář vzácnou
možnost podívat se za kulisy české literatury z druhé strany, odkud ji dosud viděli jen kulisáci
literárního provozu, tedy antikváři, nakladatelé a vzácný druh čtenářů, čtenáři hledači, kterým nestačí
doporučit autora nebo dílo recenzentem či knihkupcem.
Díky Ivanu Wernischovi má čtenář možnost obejít čítankové a katedrové podobizny velikánů
s přísnými rysy, těch velikánů, o kterých si kdysi jakási instituce usmyslela, že velikány budou. Má
možnost obejít i tyto ctihodné instituce, zkoumající, co literatura ještě je a co už není. Má možnost
posoudit, jakou roli hraje v literárním díle precizní verš, jakou náhoda a jakou imaginace nechtěného.
Pozorný čtenář čtyř objemných svazků má možnost najít spoustu vchodů za kulisy, a pokud to dosud
netušil, zjistit, že dějiny české literatury nereprezentuje monolit, vytesaný gymnaziálními profesory
literatury české, ale mozaika osudů, imaginace chtěné i nechtěné, zasutých objevů, zahrad, kam se
leze jen přes plot a smetiště, ze kterých bude třeba za padesát let park.
A tentýž čtenář jistě pozná, když ne hned, tak po pár stranách jistě, že editorem je rovněž básník.
Básník, který s pílí archeologa, posedlostí sběratele a zvídavostí antikváře zachránil pro historii české
literatury dávno pohřbené kolegy, dávno zapomenuté sloky a verše. Každý, kdo knihy prolistuje, se
začte. Každý si může říct, živ jsem byl!
V širší nominaci Ceny NČLF 2012 byly dále
D. Ž. Bor „Tajemný svět pravěku – Abeceda stvoření v zrcadle mýtů.“
Knihu „mýtoetymologických“ esejů vydalo, bohužel již posmrtně, nakladatelství Trigon, o něž dnes
pečuje autorova dcera Zuzana Zadrobílková. Autor, vlastním jménem Vladislav Zadrobílek (1932–
2010) byl básníkem a prozaikem, malířem a hudebníkem, i vynikajícím znalcem hermetických nauk
a významným nakladatelem.
Jan Vladislav „Otevřený deník 1977–1981“
Knihu vydalo nakladatelství Torst a s velkou péčí a akribií ji připravil k vydání Jan Šulc. Jan Vladislav,
vlastním jménem Ladislav Bambásek (1923–2009), byl básníkem a překladatelem. Stal se jedním
z prvních signatářů Charty 77 a vydával samizdatovou edici Kvart. Od roku 1981 do roku 2003 žil ve
Francii.
Předání ceny proběhlo na knižním veletrhu Svět knihy 2013 ve čtvrtek 16. května.
Novinářská cena K. H. Borovského za rok 2012
Novinářskou cenu K. H. Borovského s prémií 50.000,- Kč obdržel Tomáš Němeček – (Lidové
noviny) za objevné články o právu a s nadhledem psané komentáře
Laudatio napsal člen poroty Jaroslav Spurný: Dva roky od zavedení jednotné maturity vymohl redaktor
Lidových novin Tomáš Němeček ve správním řízení na ministerstvu školství kompletní přehled všech
výsledků maturitních zkoušek gymnázií, odborných škol a učilišť. Seznam umožňuje například
vyhodnotit, které školy vykazují vysoké procento úspěšných absolventů zkoušek, což může být zároveň
vodítko pro srovnání kvality vzdělávání v jednotlivých školách. Tento přehled ministerstvo dva roky tajilo.
Tolik citace z lidovek.No, Tomáš Němeček nejenže šel loni tvrdě za svým, on se potom se svými kolegy
pokusil vyhodnotit, nakolik může být úspěšnost u jednotných maturit skutečným vodítkem pro děti, které
si vybírají školu podle kvality. Zjistil, že žádné objektivní srovnání neexistuje a dokázal, že žebříček
nejlepších škol, zveřejněných předtím ministerstvem školství je v podstatě k ničemu.
Tomáš Němeček toho dokázal loni více, vymohl na prezidentské kanceláři informace o platech hradních
zaměstnanců, vydal knihu, rozhovor s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským – knihu, z níž
dodnes média citují. Je jedním z hlavních autorů přílohy Lidových novin, která čtenářům velmi
srozumitelně přibližuje dění v justici a je také autorem velmi kvalitních a s nadhledem psaných sloupků
a komentářů, které nepostrádají humor, který byl kdysi blízký Karlu Havlíčkovi Borovskému.
Tomáš Němeček je ojedinělým typem novináře, který v sobě spojuje něco, co bych nazval osvětou
s uměním využívat zákonů k získání informací, umí se ptát, dokáže informace briskně analyzovat a při
psaní se nebere až tak vážně. Není investigativcem ve smyslu, jak je to slovo běžně vnímáno, ale často
dokáže zjistit více dobře položenými otázkami, než jiní dlouhým pátráním.
Tomáš je můj bývalý kolega z Respektu a já se musím trochu opakovat. Když k nám v půli
devadesátých let nastoupil, bral jsem ho jako člověka odjinud, jakéhosi jedničkáře, který nemůže
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pochopit, že novinářská práce s sebou přináší často potřebu tvářit se jako neználek. Tomáš to
pochopil dost rychle, tak rychle, že se v roce 2002 stal šéfredaktorem týdeníku.
Potom odešel a našel si nakonec v lidovkách parketu, která mu vyhovuje a v níž je nepřekonatelný.
Ojedinělý. Cena KHB prostě nemohla mít za loňský rok lepšího majitele. V Česku nemáme moc
novinářů, kteří umí vytvořit styl, navíc styl pro čtenáře srozumitelný a vtipný a pro kolegy inspirativní.
Oceněný novinář Mgr. Tomáš Němeček věnoval částku ve výši 15.000,- Kč ze své odměny ve
prospěch středních škol v Havlíčkově Brodě.
Novinářské Křepelky pro novináře do 33 let se symbolickou odměnou 3.333,-Kč
Daniela Vrbová – (ČRo) za vysoce profesionální a zároveň velmi invenční několikaletou práci
především pro ČRo 6
Kamil Fila – (Respekt) za hluboký pohled na to, co vidíme na stříbrném plátně
Čestnou cenu Opus Vitae Nadace ČLF
obdržel jako první oceněný novinář Jan Petránek - za ryzí novinařinu, obdivuhodný rozhled a
životní nezmarství. Součástí ceny je věcný dar – bibliofilie Máj / K.H. Máchy
Předání cen se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě ve čtvrtek 23. května 2013 na Staré radnici
v Havlíčkově Brodě za účasti představitelů města a kraje Vysočina.
Ceny Josefa Hlávky za rok 2012
Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu jsou udělovány společně Nadací Český literární fond
a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné
literatury publikovanou v České republice. Jednotlivé ceny jsou spojeny s finanční odměnou ve výši
50.000,Kč.
O cenách rozhodovala odborná porota, která pracovala ve složení: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.
(předseda poroty), doc. MUDr. Petr Hach, CSc., prof. Ing. Pavel Fiala, CSc., prof. MUDr. Pavel Kalvach,
CSc., prof. RNDr. Vladimír Karpenko, DrSc., prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc., Mgr. Jan Maršálek,
Ph.D., prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
Cenu Nadace Český literární fond za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd
získali
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. a kolektiv
za práci Lucemburkové - Česká koruna uprostřed Evropy ( nakladatelství Lidové noviny)
Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti lékařských věd
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.,
prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.,
za práci Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu ( nakladatelství Maxdorf)
Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti věd o živé přírodě
Mgr. Jan Holec, Dr., Antonín Bielich, Mgr. Miroslav Beran za práci
Přehled hub střední Evropy ( nakladatelství Academia)
Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti věd o neživé přírodě
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D., a kolektiv za práci Atlas geometrie – Geometrie krásná a užitečná
(nakladatelství Academia)
Předání cen se uskutečnilo v pondělí 17. června 2013 v tradičně slavnostním prostředí na zámku Josefa
Hlávky v Lužanech u Přeštic.
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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, vypisovala
výběrové řízení na podporu žadatelů, právnických osob 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. V dalších létech byla využita zejména 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 mohou žádat jak právnické,
tak i fyzické osoby.
Preferovanými kulturními oblastmi podporovanými výnosy prostředků z NIF byly nadačním programem
pro rok 2013 určena: 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.
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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 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.
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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
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.
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4. Tiskopis žádosti a průvodní doklady
Tiskopisy žádostí o poskytnutí grantů a stipendií obsahují výčet dokladů, které žadatel
předkládá při podání žádosti a pro závěrečnou kontrolu nakládání s poskytnutým nadačním
příspěvkem.
V. Kontrola čerpání a vyúčtování poskytnutého nadačního příspěvku z NIF
1. Příjemce nadačního příspěvku z NIF odpovídá za dodržení všech podmínek stanovených
v uzavřené smlouvě o jeho poskytnutí.
2. Příjemce nadačního příspěvku z NIF je povinen oznámit Nadaci písemně všechny změny
skutečností rozhodných pro přiznání nadačního příspěvku, a to i po jeho poskytnutí.
3. Nadace může kdykoli rozhodnout o snížení či vrácení poskytnutého nadačního příspěvku z NIF,
pokud dodatečně zjistí, že byl poskytnut na základě nesprávných údajů anebo byly zamlčeny
skutečnosti rozhodné pro jeho přiznání.
4. Nadace je oprávněna požadovat vrácení poskytnutého nadačního příspěvku z NIF v případě
nedodržení podmínek uzavřené smlouvy.
5. Příjemce grantu z NIF je povinen včas předložit konečné vyúčtování grantu vyplývající ze
smlouvy. Rovněž tak je povinen podat Nadaci informaci o všech zásadních změnách, ke kterým
při realizaci projektu došlo.
6. Příjemce stipendia pracovního je povinen včas v termínu podle smlouvy předložit dokončené
podpořené dílo nebo doklad o jeho předání např. k vydání či jinému způsobu provozování.
7. Příjemce cestovního stipendia je povinen předložit k vyúčtování poskytnutého stipendia.
doklady cestovních výdajů (např. použité jízdenky, letenky), popř. další doklady určené
příslušným tiskopisem žádosti, které nadále zůstávají účetním dokladem Nadace.
VI. Účinnost pravidel
Tato pravidla schválila správní rada Nadace svým usnesením na zasedání dne 23. listopadu 2005 a
nabývají účinnosti dnem 2.1.2006.
Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. v. r.
předseda správní rady Nadace ČLF
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II. 6. Výsledky výběrového řízení nadačních příspěvků z NIF

A. Stipendia pracovní pro autory
Z výnosu prostředků z NIF byla v souladu s uvedenými Pravidly rozdělena ve výběrovém řízení roku
2013 preferovaná stipendia, určená pro podporu autorské tvorby, a to:
16 stipendií pro původní a překladovou literaturu ve výši celkem
23 stipendií na divadelní a rozhlasové hry, scénáře dokumentů, celkem
3 stipendia pro publicistickou tvorbu

280.000,- Kč
350.000,- Kč
35.000,- Kč

___________________________________________________________________________
C e l k e m rozděleno 42 stipendií na autorskou tvorbu z NIF v celkové výši
665.000,- 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 pro mladé vědce
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 bylo rozděleno 25 stipendií na cesty z NIF v celkové výši
146.000,- 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.

Hodnocení povinného objemu rozdělení nadačních příspěvků z NIF v roce 2013

Ve smyslu ustanovení smluvních dodatků uzavřených s MF ČR ke správě svěřených příspěvků z NIF,
jsou jejich příjemci povinni každoročně rozdělit v rámci svého nadačního programu taxativně
předepsanou částku. Pro výpočet této výše je určen vzorec povinného objemu rozdělených nadačních
příspěvků ve znění:
0,5 x (aritmetický průměr hodnot PRIBID příslušného roku) x 1/100 registrované výše příspěvku
z NIF v nadačním jmění
Pro rok 2013 dosáhl aritmetický průměr PRIBID hodnotu 1, 1075. Registrovaná výše příspěvků z NIF
v nadačním jmění v tomto roce činila 60.182.723,78 Kč.
Povinný objem rozdělení nadačních příspěvků z prostředků z NIF pro Nadaci ČLF v roce 2013 podle
stanoveného vzorce činil:
0,5 x 1,1075 x 601.827,.23 = 333.261,82 Kč povinného objemu rozdělovaných prostředků.
Podle dosažené roční hodnoty PRIBID za rok 2013 bylo povinností Nadace ČLF rozdělit z výnosu
svěřených prostředků z NIF částku 333.262, - Kč (slovy: třistatřicettřitisícdvěstěšedesátdva
korun českých ).
Nadace ČLF ve svém programu podpory stipendií z prostředků výnosu příspěvků z NIF přitom
rozdělila 67 stipendií v celkové výši částky 811.000,- Kč a překročila tak téměř trojnásobně svoji
předepsanou povinnost, kterou zvýšila využitím vlastních zdrojů k naplnění tohoto nadačního
programu.
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]-. Zpráva o ově ení riěetnictví Nadace ČLF
2. Zpráva o ově ení hospoda ení s prost edky NIF v Nad,aci Čr,r
3. Úaaie z riěetní závěrky wČr,r k 3]-.L2.2oL3

4. Hospoda ení s prost edky NIF za rok 2oL3
5. Zhodnocení závazného ukazatele pro hospoda ení NčLF
za rok 20]-3
6. P ehled o darech p ijatych Nadací Čr,r v roce 2oI3
7. Rozvaha k 3]-.L2.2OL3
8. V kaz zisku a ztráty k 3]-.L2.2OL3
9. P íloha k ričetnízávěrce k 3]-.a2.2ol3
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ZPR/ÍVA NEZÁWSLÉHO AIIDITORA

Vyrok auditora je určen pro správní a dozorčíorgány Nadace Čestql literární
íord, pod
Nuselslrymi schody 3, I20 00 Praha 2, IČo 6046I]52, DIČ CZ60461I52, pro partnery
IÝadace a pro pot eby publikování.
Zpráva

o

četnízávěrce

Ově ili jsme p iloŽenou četnízávěrlru k 3].]2,20]3 Nadace česfu literární
fond praha, tj.
rozvahu, vYkaz ziP a n:áq a p ílohu této četnízávěrlE, včetně popisu použttyŽh
W5znamnYch četníchmetod. Úaaie o Nadaci Česfu literární-fond Praho jrou uvedeny v
p íloze této četnízávěrlry.
odpovědnost statatdrního

orgánu

četníjednottcy

za

četnízdvěrku

Za sestavení a věrné zobrazení ťtčetnízávěrlql v souladu

s česlqlmi tičetnímip edpisy
odPovídá statutární orgán Nadace Česlry literární
fond praha. Součástí této odpovidnoitt j"
navrltnout, zavést a zajistit vnit ní kontroly nad sestavovdním a věrn m zobrazením
četní
závěrlql tak, aby neobsahovala t znamné nesprávnosti zp,sobené pidvodem nebo chybou,
zvolit a uPlatňovat vhodné četnímetody a provádět dané situaci p imě ené četní
odhaáy.
Odpovědnost auditora

NaŠÍlohou je

vYdat na základě provedeného auditu vyrok k této tjčetnízávěrce. Audit jsme
Provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorslcymi standaidy a
souvisejícími aPlikaČnímidoloŽkami Komory auditor Českérepublilry. V souladu
s těmito
niedPXY jsme Povinni dodrŽovat etické
a
naplánovat
provést
a
audit
tak,
abychom
?ormy
získali P imě enou jistotu, že četnízávěrka
náobsahiie v znamné nesprávnosti.

AYdit zahrnuje Provedení auditorslEch postupti, jejichž cílem je získat dt
kazní idormace o
Částkách a skuteČnostech uveden ch v tieetní záiěrce. Y běr iuditorslEch
postupti závisí na
tisudku auditora, vČetně Posouzení rizik, že tjčetnízávarka obsahuje
vyrnimna nesprávnosti
zP sobené Podvodem nebo chybou. P i posuzování těchto rtzrk aidttir p ihlédne
kvnit ním
kontrolám, heré jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení
eemí závěrlE. Cílem
Posouzení vnit ních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nil<oli ,yiaant ,"
k Činnosti vnit ních kontrol. Audit téžzahrnuje posouzení ,iranoiíi použitych četních
metod, P imě enosti Četníchodhad' provedenych vedením posouzení'celkové
i
prezentace
četnízávěrlql.
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Domníváme se, že získanéd kazní informace tvo í dostatečny a vhodny základ pro vyjád ení
našeho vyroku
bez vyhrad.

v

,rok auditora

Podle naŠeho názoru četnízáryěrka podává věrny a poctivy obraz afuiv, pasiv a
finanční
situace Nadace Čestq, literárnífond Praha t St.ti.zoís ,,áklod, , vynosti a vysledtal jejího
hospoda ení za rok 2013 v souladu s česlqlmi četnímip edpisy.

V ,ročnízpráva

Ově ili jsme soulad vyroČnízprávy Nadace Česley literárnífond praha k 3I.I2.20]3 s četní
závěrkou k 31.12.2013 této nadace. Za spróvnost vyročni zprávy je odpovědny statutární
orgán Nadace Česb , literární fond Praha.'Naším tikilem
ie uydat na základě ově ení vyrok o
souladu vyročnízprávy s četnízávěrkou.

ově ení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorslqlmi standardy a souvisejícími
aPlikaČnímidoloŽkami Komory auditor Česke republitE. Tyto stanaaiay vyžadují, aby
auditor naPlánoval a provedl ově ení tak, aby získal p imě enou jistotu, Že n1or*oá"
obsaŽené ve tryroČnízprávě, laeré popisují slaltečnosti, jež jsou též'pedmětem zobrazení
v Četnízávěrce, jsou ve vŠech v znamn ch ohledech v soulaáu s p íslišnou tjčetnízávěrkou.
Jsme P esvědČeni, Že provedené ově ení posleytuje p imě en podktad pro vyjád ení vyrolal
auditora.
Podle naŠeho názoru jsou informace uvedené ve vyročnízprávě Nadace Čestq, literární
fond
všechT lznamnlich ohledech vsáuladu s tjčetnízávěrkou Nadace

Praha k3I.]2-2013 ve
k 3I.12,2013.

Ndklady správy Nadace

Prově ili jsme věcnou správnost daj nlkladech správy Nadace. Naším tikolem je
vydat
9
na základě provedené prověrlE stanovisko
ke správnoštt tichto tidaj .

P:|!" ,ustanovení 22 zákona č. 227/Igg7 Sb, stanovila Nadace pravidla pro omezení
náklad sPrátY Nadace Článkem X., odst. 3 svého statutu: ,,Celkové ,ierí náklaáy související

se sPrávou Nadace nesmějíp elcročit 45oÁ nadačníhojmění podle jeho
staw k3].]2. téhož
roku-"
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Na základě našíprověrlql jsme nezjistil,i žádnévýznamné věcné nesprávnosti údajůo

nákladech správy Nadace k 3].]2.2013, Účetní závěrkou vykázané spráiní náklady Nádace
za rok 20I3 dosáhly uýše Kč I6 308 tis. Zapsané nadačníjmění Nadace k 3LI2.20] j činí
KČI00692722,99, tedy ndklady správy nadace za rok 2013 představují 16,195% tohoto
zaPsaného nadačníhojměnÍ. Po očistěnísprávních nákladů nadace od nákladů na cenné
papíry činíslanečnésprávní náklady nadace pouze 5 250 tis. Kč, tj. 5,25%

Při pouŽití tohoto upraveného lcritéria Nadace splnila za rok 20]3 závazný ukazatel omezení
správních nákladů.

Daturm vypracování 20. 3"

20I4

ťffiB
tt!

!!e

é0o 1*.+

9

3;čŘ*,Ť

pRÁr|A d

*U,rsLA\t

BK AUDIT spol. s

č.oprávnění] 79
Michelská 60
I40 00 Praha 4

r.o"

KIÝDr. B ohuslav Kohoutek
č. oprávnění 503
jménem auditors ké společnos ti
vypra,covAl zprávu

P ílohy:

1.

2,
3.
4.
5.

é

Rozvaha k3l.l2.20l3
Y l<az zisku a zh:éttyk3L.I2.20l3
P íloha kričetnízávércek3ll2.2}13
Úaaie z uěetni závěrlqNČrp k 3I.12,2013
Zhodnocení závantého ukazatele pro hospoda ení NČtF zarok2Ol3

30

BK AUDIT spol. s r. o.

ZPRÁVA NEZÁVISLEHO AUDITORA

je určen pro Fond národního majetlat Nadačníinvestičnífond, pro správní
orgánY Nadace Česlry literárnífond a pro kontrolní orgány, které budou háspodirení s prost edlE z Nadačníha investičníhofondu(NIF) lrontrolovat.
VYrok auditora

Hospoda ení s prost eďky

NIF

Ově ili jsme hospoda ení s prost edlql z Nadačníhoinvestičníhofondu za rok 2013
Ceslv literárnífond, Pod Nuselslrymi schody 3, 120 00 Praha 2, Ičo 60461152,

CZ60461 152.

OdPovědnost statutórního

orgánu

četníjednotley za hospoda ení s prost

v

Nadaci

DIč

edlq NIF

Za hosPoda ení s prost edlE z Nadačníhoinvestičníhofondu odpovídá statutární orgán
Nldace Česlql literárnífond Praha. Součástítéto oďpivědnosti je provádět vnit ní kontroly
tak, abY hosPoda ení s těmito prost edlql bylo v souladu, proiáÍy pro jejich hospoda ení.
Odpovědnost auďitora

NaŠÍlohou je

na základě provedené prověrlE u rok k hospoda ení s prost edlry NrF.
Ově ení jsme Provedli v souladu s Mezinárodními auditorskymi standárdy a souvisejícími
aPlikaČnímidoloŽkami Komory auditoni Českérepublilry. Tyto standardy vyžadují,aby
auditor naplánoval a provedl ově ení tak, aby získal p imě enou jistotu,-že'informace
obsaŽenévevy Čtováníhospodaenísprost edlcyzNIFjsouveišechu,znamn chohtedech
v souladu se slaiečností.Ově ení bylo provedeno u,běrovym zp,
sobem p i reipektování
tllznamnosti vykazovan ch slrutečnostÍ.

Podle naŠehonázoru jsou informace uvedené ve vytičtování hospoda ení s prost
edtE z
za rok 20I 3 ve všech vyznamnych ohledech v souladu se shltečností.
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NIF

Použitíprostředků NIF v tVČU
PouŽití prostředlšll z Nadačníhoinvestičníhofondu (NIF), které byly Nadaci ČeslE literární
fond převedeny Fondem nórodního majethtve výši Kč 60,]82.723,78, je nástedující:
- Část těchto prostředlal ve výši Kč I4 I33 377,02 Kč byla Nadací vložena do podílového
fondu Balancovanýfond nadací u Pioneer Investmens, a.s.,
- druhó část ve výši Kč 6 a75 954,60 byla vložena do podílovéhofondu čSOa nadační,
- třetí Část ve vYši Kč 30 882 000,98 byla vložena do podílového fondu Růstovyfond nadací
u Pioneer Investmens, a.s. a
, za zbýaajícíprosředlcy ve uýši Kč 9 091 39],I8 byl zqkoupen státní dluhopis 3,55/12.
TYto Částlcy byly zapsány do nadačníhajmění Nadace Česley literárnífond Piaha.
V souladu s předpisy a se smlouyou s Fondem národního majetlal vede Nadace česlq,
literárnífond Praha příslušnéúčetnictvío hospodaření s těmito prostředlcy samostatně.

Nadace Česlcý literárnífond Praha v roce 20I3 prostředtql NIF vynakládala v souladu
s pravidly pro jejich rozdělení.

Datumtllpracování: 20. 3. 20I4

5f"-č,"q-

a

ffisp,-rl

m'#
ffi&

_há: "

AUDlT

oPR.ó}it.iĚi.;í

L%

č17,?

ftasruonď

BKAUDIT##,

č.oprávněníI79
Michelska 60
I40 00 Praha 4

auditor č.oprávnění 5 03
jménem auditorské společnosti
vypracoval zprávu

P íloha:

1, Hospoda ení s prost edky btrIF k 3 I.I2.2CII3
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Úaale z účetnízávér|<y NČr,r k31. 12. 2013

AKTIVACELKEM
Dlouhodoby maietek:
Dlouhodoby nehmotn maiet.
Dlouhodoby hmotnY mai etek
Dlouhodoby finančnímaietek
Ihótkodoby maietek:
Zásoby
Pohledávkv
Krátkodoby finančnímaj etek
Jiná akíiva

PASIVA CELKEM

srovnání s rokem 2012

Rozvaha
ozvaha ív tis. Kč
k
31. 12.2012
161 .579
I45.459

31. 12.2013
160.416
I56.4I4

2a
20.82I
124.618

20
20.759
135 .635

I6.I2a

4.002

592
793

552
3a4
2,914
232

I4.1 15

62a
161

.579

Wastní zdroie:
Vlastní imění
Fondy
Ho sp. rrísledek ričet. období
Cizí zdroie:

160.416
I59.369

I60.093

.670
9.672
- 5.249

.421
9.657
- 709

155

150

I.047

I.486

Závaz]q,
Jiná pasiva

1

P
PRIJMY CELKEM

-

467
.019

511

536

ehled p íimůa vÝda u v tis.I (
31. 12.2012
31. 12.2aI3
61.791
18.L66
o

Tržby z prodeje služeb

V}nosy z finančníhomajetku
tJroky a ostatní v}nosy
P ii até p íspěvky

I.7 66

2.23I

59.879

15.407

51

372

156

95

67.040
VYDAJE CELKEM
Nadačníp íspěvky
Materiálové vYdaj e aslužby
Mzdové \rydai e apoiistné
Finančnía ostatní urdaie
Odpisy DNaHM
Hosp"vÝsledek za é.období -5"249

2.5I5

18.855

I.487
3.879

2.567
I.543
3.093

58.7 63

11,.245

396

427

- 709

ó,č,"D

1rc"h*

a-čEffi3
e'-s[A!
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ď,

P

ehled

p íjm a rr dajrl pouze prost edkri z NIF za
v}běr z celkov ch p rjm a l}daj

PRIJMY pouze I\IF

srovnání s r. 2012
v tis. Kč
31. 12.2a12
19.963
(+320)

P iimy z v ,nosu podílovYch fondri

2.482

230a

I82

119

20.547
(904)

Nadačníp íspěvky
Prodej podílovYch listri RFN - odpis po lzo.vací ceny
Prodei státního dluhopisu - odpis po izovací ceny
Poplatek za Dluhopis Raiffeisen Barrk
Hospodá slď \r sledekza ričetníobdobí

dne

31. 12.2013

328
425
10.000(-5 52)
9.091(0)

Kupón státní dluhopis
Tržba z prodeje podíl. listri
Tržba z prodeje státního dluhopisu
Kupón z dluhopisu Raiffeisen Bank
VYDAJE pouze NIF

Y Praze

yok 2013

811

86l

811

10.552(0)
9.a91(0)
43
_

584

+

1.67l

7. bíezna 2014

iS&y
1
,ou*ď
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Zho dnoce ní záv azného ukazatele pro h osp odařeni
(podle statufu NCLF čl. 6, odst.4)

NČLF

Nadačníjmění NČLF má podle účetúzávérky k31. 12.2013
zůstatek 100,692.7 22,99 Kě.
Správní náklady na hospodaření nadace nemohou převýšit podle závazného
ukazatele 45YozNJ, tj. 45.311 tis. Kč.
Skutečnéčerprání správních nakladů od l. ledna do 31. prosince 2013 činilo
16.308 tis. Kč, t.j. 16,195 Y" zvykazovaného nadačníhojmění Nadace ČtP k datu
3l. 12.2013. Po očistěníod nrákladů na cenné papky činískutečnésprávní naklady
nadace porlze 5.250 tisíc Kč, tj.5r25oÁ.

Stoženízapsaného nadačníhojmění Nadace
1)

Člr rc dni 31. 12.2013z

D

m čp. I72l v Pruza 2, Pod Nuselsk|mi schody
pozemky
s
č. parc. 1157 a 1 158 v kat.uz. Vinohrady Kč 30,504.000,00

2) Podílové lisťy PF ING dluhopisov} (6,202.386 ks)

l0,00 5.999,2l

3) Podílové listy PF Balancovan} fond
nadací (1 ,452.058 ks) BFN }{IF

1,47 5.000,00

4) Podílovélisty PF ČSOg nadační(5 ,g57,986 ks) NIF

6,075.954,60

v Živnobanoe, a.s, spravované
společností Pioneer A.M., a.s"

5) Peněžíxprost edky

6) Conseq

9,091 .391,18

Barrk NIF

8,525.000,00

Celkemzapsané nadačníjmění I CLF

Praze dne

5,01 5.37 8,00

- správamaJetku NIF

7) Dluhopis Raiffeisen

Y

3

Kč

7,b emta}al4

Vyhotovila: Ing"Volná
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100,692.722r99

P

ehled o;durech p ijaQich Nadací
CLF v roce 2013

(vKč)

Pražská plynarenská,a. s.
ConseQ, &" S.
J + T Bank, &. S.
Mastercorn, s r. o" pro FBN
P íspěvky soukr. o ob pro NCLF
P íspěvky soukrom ch osob pro FBN

50.000,00
30.000,00
22.000,00
19.000,00
15.000,00
20.350,00
156.350,00

Celkem

Nadačníp íspěvtry rozdělené za období existence Nadace
v letech 1995 -2013
(rolď nadačníp íspěvlry tis. Kč)

1995
44a7

l996
5652

2008
2694

1997
6795

1998
7024

L999
5945

2009
2549

2000
5572

2a02

2001

5300

6l17

2arc

201,I

278a

3200

2003
4876

2004
4734

2005
5280

2012
2515

CLF

2006
3593

2a07
3685

2013
2.567

Fond Boženy hlěmcové v roce 2013
(v

Kč)

P

íjmy celkem
sponzorské p íspěvky

urok:y

68.564,48
39.350,00
29,2a0,00
14,48
I6.83 2,00
832,00
I6.000,00

ztermínovanéhočfu GE Money

rnoky z

běžnéhoričfu
v ,daie celkem
poplatky bance, poštovné, pohoštění
sociální podpory
Y ,sledek hospoda ení

Z

statky

čtk 3I".12.20l"3:

+

5I.732,48

Kč 137.065,72

béžnričet
termínovany vktad
J + T BAh{K

+ 40.500,00

Kč 1,200.000,00

Klíma

L

ffi-t

k".^uuoď
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Vličet položek
podle vyhlášky č. 50412002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476l2ao3 Sb.

Název, sídlo, právní forma
a predmět činnosti četníjednotky

Rozvaha (bilance)
v plrrém roz ahu

a ve Žnění vyhlášky č. 5a8/2004 Sb.

ke dn i

..t}": "..1,t*.. Hi:}.*
(v tisícíchKč)

".200...,

lC

číslo Stav

AKTIVA

rádku

Součet . 2 + 10

A. Dlouhodob majetek celkem
l. Dlouho dob nehmotn rnaietek celkem
1. Nehmotnév sledkyv zkumuav
2.

5.

Součet.3až9

Ostatní dlouhodobli nehmotny majetek

7

Poskytnuté zálohy na dlouhodob nehmotn majetek

-iU í

*Uí

1 fl1

1a"i
í t i -;"

,4

l, Ej "Ý

,i.Ť,r'' " íl

celkem

součet i, 11 až2o

2.

12

Umělecká díla, predměty a sbírky

3. Stavby

13

4. Samostatné movité věci a soubory movitlích věcí

14

5.
6.
7.

Pěstitelské celky trvallich porostťt

15

základní stádo a tažná zví ata

16

Drobnli dlouhodobli hmotnli ma etek

17

8.

Ostatní dlouhodob hmotny ma etek

1B

uté zálohy na

Součet ,22 až28

21

"1

i

-}

]3:ť*

34"?

''t

Ft
ť
s

??n

Ťť
I Eé
i-';,
É

*?

if,l"i
lds. *!,,é

k7

r"

^.P-

..L-.

w} l

!

-in

?v

??E

:

q

>ž

7?G

,4'!a\'Ť

ff.ri

,.1

, :.';4,
ibď 1rTi/

{4
'

f!

1.:

á],*

,41, f1

E" ,!
i1

1}á

trt

1&

?q frtq
i-'* .á

é..S

22

ízenych osobách

2.
3.
4.

Podíty v osobách pod podstatnym vlivem

23

Dluhové cenné papíry drženédo splatnosti

24

Půrjčky organizačním složkám

25

5,

Ostatní dlouhodobé pťljčky

26

6.

Ostatní dlouhodob finančnímajetek

27

7. Porizovan dlouhodobli íinančnímajetek

28

celkem

Součet . 30 až 40

1 aí'.

1. Oprávky k nehmotnlim v sledkům v zkumu a vlivoje

2. Oprávky

k softwaru

31

3. Oprávky

k oceniteln m

4. Oprávky

-

k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5, Oprávky

k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6. Oprávky

ke stavbám

35

l,éii
3t,,9

Ájl;

1:'á
i-;- -ť

29
30

,lfrfr

?

:*,:--.r.;

Ť fl
li é
* ,L

,-a-

l')
ílJ"1
Pr.i.
Ft
i-.,t*,i,

35

Ti;3

# 3 ?,

7fr-,

,,p*

}i}-*

32

práv m

k samostatnlim movit m věcem a souborťrm movitych věcí

1*?

! !

q9É_\é4

s.,

36

"li

.]]

,',ii',}
..,

i1

..t

Ls

,_:i3

.\é ť

1 ť}*}

&

11
i
i.

_l-i i

,i.'r:-,

f'anlsJ
i - -'
.] ,r.l.
t]

37

Oprávky k pěstitelsk m celk m trvalych porostťt

9. Oprávky k základnímu

; lj_"";

20

lll. Dlouhodob finanění rnaietek celkem

lV. Oprávky k dlouhodobému maietku

x ť\"]

T
$a?
,& qal*i

19

majetek

dlouhodob hmotn5i majetek

1. Podíly v ovládan ch a

Jii
;i

9
10

1. Pozemky

3B

stádu a lažnym zví atťlm

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému mqlgtku

40

PRAI-{A 2004

-$35
'}i,,a

8

nehmotnli majetek

9. Nedokončen dlouhodobli hmotn

B|LA cE

35#

5

práva

11

&

"$1

3

voje

6

7. Oprávky

"á q*?

2

Drobnli dlouhodobli nehmotnli majetek

10. Poskytn

Le\

Stav k poslednímu
dni učet. období

,z)t'1

ll. Dlouhodobl hmotn majetek

}

1

k prvnímu

čet. období

4

6. Nedokončen dlouhodobli
7.

29

Software

3. Ocenitelná

4.

+ 2_1 +

dni

37

,L,..

.'ó

f,t t!

.É)

]
':
-r,*"

i_.t-

:"'.
? ' ''
''!: :,,-&

i

}

::-1!;

čísto Stav k prvnímu
rádku

B. Krátkodoby

Součet í. 42

rnaietek celkem

1.

52

72

+ 81

41

Součet , 43 až 51

-í l-

+

+

50
51

na zásoby

9.

Součet , 53

ll. Pohled ávky celkem

Odběratelé
2. Směnk}l k inkasu

_ _

_

_

1.

Pohledávky za eskontované cenné papíry _
Poskytnuté provozní

až_71

zálohy

_
__

_

5B

9.

Ostatní

príjm

60

_

61

_

62

poplatky

_

63

._

64

12. Nároky na dotace a ostatnízúrčtováníse státní, ,o4P99t..

65

zem, samosgray:cťkťl

66

15. Pohledávky z pevn}ich termínov ch operací

67
6B

16, Pohledávky z vydan)ich dlulropisrj
1_7,

pohledáyky

Jiné
18. Dohadné ťrčtyaktivní

_

|
Á.,

7a

_

*?.
^Á

A

ť+4,{.

71

Součet r.73 až 80

na|kern

I t. poktaona

72

1iq
id
L.*
,3-'Ť

.4i,

74
75

_

| 7_. Porízovan]í krátkodob)i finančnímajetek _
_
| 8. Peníze na cestě
,ktiva celkem
'r*á, 1. Nákladypríštíchobdobí _
|
Príjmy príštíchobdobí
l
' Kursové rozdíly aktivní
| 3.
l

_

'--'ii

á

14.B

?

p,3,?

!j

1L

é riŘfi
"ť

\*t "E"J,,l

lf

w

.Éli+.

76

_

I

?

:s.,

3

73

_

l s. tljty v bankágl _ _.
| 4. Majetkové c_enné papíry k obchodování
l S. Dluhové cenné papíry k obchodování
l 6. oslťúťrnépapíry

77

_

_
_

_
_

Součet V" 82 až 84

_

_

78
79
80
B1

.'! +4'!

38

1?

82

}:}

B3

L i;u

B4

c tLKElV|

BILABVGE PRAF|A 2004

"i :H1
"1.i

69
.

19. Opravná položka k pohledávkám
*ánírr? finanňr"r í nnaiaŤak
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Českl liter funí fond
Pod Nusels imi schody 3
120 00 PrahaZ

}.Iadace

p íIoha k ročníričetnízávěrce

k 31". 12.2013
(podle vyhl. č. 50412002 Sb., ve znénívyhl. č, 47612003 Sb., a
vyhl.54812004 Sb.)
a)

Informace

název:
sídlo:
IČ:

o

četníjednotce:
Nadace Česk literámí fond
Pod Nuselsk mi schody 3,120 00 Praha 2

6046It52
právní forma: nadace
vznik ptávní subjektivity:26.1.1999, zápis v'nadačním rejst íku vedeném lGajsk m
obchodním soudem v Praze, oddíl N, vložka 94
ričel nadace: podpora tvurčíčinnosti a projektti v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu,
rozhlasu, televize, noviná ství a zábavního umění
správní rada: složená z p edsedy, místop edsedy a 7 člen ,
dozorčírada:3členná
b)

Nadace bylazíízena jako právnínástupce Českéholiterrárního fondu dle 20 b)
a násl. občanskéhozákonftu v souladu s podmínkami ustanovení zák. ě. 318/93 Sb,,
kter m se upravila zmétlapostavení kulturních fondri a změnil zákonč.35t65 Sb.,
o dílech literárních, vědeck ch a uměleck; ch ve znění zál<ona č. 89/90 Sb.,
azák. č.468/91 Sb.
Nadačníjmění: k datu 31. 12.2013 zapsané ve v ši í00,692.722,99 Kč

c)-k)

Účetní období: od 1. 1. 20í3 -3I. 12.2013
Účetníiednotka aplikuje četnímetody uvedené v zákoné č. 563t9I Sb., o ričetnictví
v platném znénía dodržuje jeho ustanovení. Dále jsou tyto ričetnímetody aplikovány
dodržováním ustanovení vyhlášky č. 50412002 Sb. ve zněnípozdějšíchp edpisri.
dat,
Pro zpracování(lčetníchzáznarrfljepoužíváno automatické zpracovíníričetních
jsou
je
písemná. Učetnízáznamy
archivovány v sídle organizace.
forma
Dlouhodob majetek je odpisován rovnoměrně podle stanoveného odpisového plánu
v souladu s p edpokládanou životnostíodpisovaného majetku. V roce 2013 nedošlo
v organizaci ke změnám zp sobu oceňování, postupri odpisování ani uspo ádaní položek
četnízávěrky. Odchylky od ěetních metod nebyly použity.
Opravné položky k pohledávkám ani rezervy nebyly v roce 2aB v organizaci stanoveny.
Vzhledem k čast m v kyvrim kurzri podílov ch fondu, v kter; ch má nadace vloženo
velkou část finančníchprost edkti, není možnéodpovědně stanovit reálnou hodnotu
majetku nadace k datu 3L 12.2013.
Závazky má organizace pouze krátkodobé a jsou uvedeny y íozyaze.

43

l)
Výsledkem hospodaření nadace za rok 20L3 z hlavní činnosti je ziská - po vylouč ení již
zdaněných příjmů - ztráta, a z vedlejší činnosti je zttáta.
Tržby v roce 2013 měla nadace v rámci hlavní činnosti ze služeb u pronájmu nemovitosti
zahmuté do nadačníhojmění. Ve vedlejšíčinnosti měla nadace v roce 2013 výnosy z cettných
papíru a termínovaných účtů.

m)-p)

PrŮměrný přepočtený poěet zaměstnanců v roce 2014 byl4, ztoho členůstatutámích
a dozorčíchorganů 0.
Osobní náklady
v tis. Kč: 3.093
C, 1. Mzdové náklady:
2.2a6
C.2. Odměny člentim orgánri
66
C. 3. }.Iáklady na socíálnízabezp. 70I
C. 4. Sociální naklady
I2a
Členm statutámích ani dozorčíchorgán ani jejich rodirur; m p íslušnftťrmnebyly
z prost edk nadace poskytnuty žádnézálohy či tivěry.

q)-0
V počet hospodá

ského v sledku nebyl ovlivněn zprisoby oceňování v prťrběhu četrrího

období.

u)-v)

P

ijaté dary ve formě finančníchprost edkri byly p iznány k darovací dani v celkové
ši Kč 156 tis. Prost edky p ijató znadačníhoinvestičníhofondu nadace spravuje
ve smyslu smlouvy s Fondem národního majetku. Ve ejné sbírky nadace neorganizuje.

v

w)
Hospodá sk v sledek z p edcházejících ričetníchobdobí byl vypo ádán
jmění nadace.

V Praze dne

1

1.

b

s

čtem vlastního

ezna 20L4

Podpis osoby, která sestavlla četnízávěrku:
li yft
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Podpis statutárního zástupce nadace
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Zápisz jednání dozorčírady Nadace ČLF ze dne 26.března20L4
Přítomni: ktg. Tomáš Ježek, CSc,
Ing. Vlastimil Šimek
Mgr. Libuše Koubská
Za

NČLF: Mgr. Ivo Purš, PhD.
Ing.Antonín Neumann
Ing. Alena Volná

Dozorčíradase sešla na této schůzi nazíkladé pozvánky, kterou zaslal jejím členůmMgr. Ivo
Purš, Ph.D., a souhlasila s následujícím programem:
Program jednání:
1) Projednaní hospodářských výsledků Nadace za rok 2013 (podkladové materiály byly
předány spolu s pozvánkou).
Přijetí usnesení ze zasedání DR
3) Různé

2)

1)

Průběh jednání:

Dozorčírada posoudila a podrobně prodiskutovala předložené mateiály, týkajícíse
hospodaření Nadace za rck 2013, a prodiskutovala aktualizovartý koneěný hospodářský
výsledek. Výsledky tohoto období byly zásadním způsobem ovlivněny vývojem na
kapitálových trzích, a to pozitivním způsobem.

podrobně prodiskutovala hospodářský výsledek za rok 20L3. Příjmy
z finančního majetku převýšily plán o 1.109 tisíc Kč, Pozitivně se vyvíjely zejména vklady
RFN Pioneer Inv. a CSOB Nadační.

DR posoudila a

V roce 2013 pokračovala Nadace ve zménách v držbě cenných papíru a finančních
investicích,byť jížnikoli v takovém rozsahu jako v roce 2012, neboť investice provedené v
rcce2012 se ukázaly jako přínosné.Nadace reinvestovala na podzim roku 2013 11 mil. z
termínovaného vkladu u J&T Banky, a to jednak 6 mil. u investiění společnosti Conseq do
portfolia složenéhoz širšíhospektra instrumentů a dále vložila 5 mil. do podílovéhofondu CS
Top Stocks.

DR oceňuje aktivní přístup správní rady k investicím, který

se ukazuje jako prospěšný.

Pozitivním jevem v dalšíoblasti příjmů nadace jsou qýnosy z nemovitého majetku.
Racionálními správou pronajímaných prostoru a dobrou nájemní politikou bylo dosaženo
vlýnosu o 43í tis. Kč vyššího,než jak předpokládal rozpočet na rok 2013.

Oproti minulým letům se podařilo získat dalšísponzory, což je váledem k celkové
společenskésituaci ojedinělý jev. Jde o menšíčástky, které navíc i částečně kompenzují

sníženípravidelného příspěvku od Pražsképlynárenské, &. s., tradičně určenéna Ceny Josefa
Hlávky, nicméně i tak představují oproti rokll2012 nárust 61 tis. Kč. Novými sponzory se
staly dvě finančníinstifuce, které spravovaly nadačníprostředky, banka J&T a spoleČnost
Conseq.
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V oblasti celkových nákladů jsou loňské výsledky oproti rozpočtu příznivé(nižšío cca

0,9

mil. Kč), nicméně tento výsledek nebyl dosažen v důsledku nečerpáníplánovaného rozpočtu
na vlastní nadačníčinnost - v této položce zůstalo nevyčerpáno pouze 14 tis. Kč. Úspory bylo
dosaženo především v oblasti osobních a režljníchnákladů.
Celkový hospodářský výsledek Nadace činíoproti plánované ztráté 3.6 mil. Kč. pouze 709 tis.
Kč, což DR hodnotí jako velmi úspěšné.Přesto však je třeba dále pracovat na zajištění
příjmové stránky rozpočtu tak, aby Nadace v následujících letech přestala vykazovat ztráty,
které snižujíjejí majetek a v delšímčasovémhorizontu by ohrozily její činnost,
2) Různé:

Ing. Antonín Neumann informoval o změnách v činnosti správních a dozorčíchrad nadací,

které přináší Nový oběanský

zákonk.

3) Usnesení Dozorčírady NČLF:
Dozorěí rada na svém zasedání dne 26.3.2014 píezkoumala výstupy úěetnízávérky Nadace
k3I. 12.2013, zejména výši a strukturu aktiv a pasiv a výsledky hospodaření roku 2013. Na

zákJadé předložených účefiríchvýkazlů, účetnízávérky a zpráv auditu, zpracovaných
auditorem RNDr. Bohuslavem Kohoutkem, dospěla k záyéru, že vykazované údaje jsou v
souladu se zákonnými podmínkami vedení účetnictvíNadace a že výsledky účetrrízávérky
odrážejískutečnou finančnísituaci i hospodaření Nadace ČLF.
Po ověření údajůďozorčírada doporučuje správní radě Nadace ČLF schválit účetnízávěrku
za rok 2013 a s ní i koncept Výrročnízprávy Nadace ČLF za rok 2013, který výše uvedené
údaje zahrnuje.

Doporučuje Správní radě věnovat i nadále pozornost hospodaření nadace a přijmout příslušná
opatření s ohledem na dalšíperspektivu Nadace a na plnění rozpočtu na nadačníčinnost.
Dozorěírada doporučuje správní radě projednat úpravu statutu NČlF schválit jej.

Wkď

Praha 26. 3. 2013
Zapsal: Ing. Tomáš Ježek, CSc.
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IV. 1. Poděkování
Znovu, jako v řadě předcházejících roků je třeba poděkovat společnosti Pražská plynárenská, a.s.,
která opět přispěla na cenu za vědeckou a odbornou literaturu Josefa Hlávky, předávané na slavnostním
shromáždění na zámku Hlávkova nadání v Lužanech, kterého se účastnili i zástupci společnosti v čele
s Ing. Martou Ptáčkovou, členkou dozorčí rady spol. PP,a.s. .
Dík patří i společnostem, které spravují nadační vklady, spol. Conseq, a.s. a J a T Bank, a.s., které se
mezi dárce též připojily svými příspěvky.
Soukromí dárci, paní Radostová a pánové Antoš, Chmelík, Bejček a Louda svým adresným darem
podpořili přípravu vydání knihy Hry Petra Zelenky. Díky za dar.
Další finanční podporou, za kterou se sluší poděkovat, jsou tradiční 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 připojit
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 nejen pracovníkům radnice Havlíčkova Brodu, ale i paní poslankyni Ing. Janě Fischerové,
CSc. (bývalé starostce města), která se pravidelně účastní. Dík patří i zástupcům Kraje Vysočina,
kteří se předávání novinářských cen aktivně účastnili a jednu Křepelku podporují.
Za spolupráci při předávání nově pojaté Ceny Nadace ČLF za literární dílo na knižním veletrhu Svět
knihy v květnu je třeba poděkovat organizátorům veletrhu, že se našel čas i prostor pro předání. Za
skvělé hudební vystoupení při této příležitosti pak poděkovat i Vladimíru Mertovi, který svým typickým
hudebním příspěvkem dodal slavnostnímu okamžiku i náležitou originálnost.
Vděčné poděkování patří vytrvalým soukromým dárcům, kteří přispívají do Fondu Boženy Němcové
na podporu spisovatelů a překladatelů, kteří se ocitli v nouzi. Největšími dárci byli jako každoročně
překladatelé Pavel Dominik, Šimon Pellar a Dr. Dana Kalinová, ke kterým se přidali další dárci Jan
Zelenka, pan Jelínek, paní B. Klímová, Antonín Bajaja.
Do Fondu Boženy Němcové přispěl pozoruhodným darem i Antikvariát spol. Mastercom, s.r.o.
vedený Mgr. Jakubem Cortésem, který věnoval nejvyšší částku roku ve výši 19.000,- Kč, za což jim
patří velký dík.
Poděkování míří též do Literární kavárny Řetězová, která je po léta místem setkání autorů s jejich
čtenáři a ctiteli. Nadace zde již sedmým rokem představovala oslovené autory v rámci cyklu Literární
profily.
Jako každoročně však zcela nepochybně nejvděčnější poděkování si 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.
Správní rada Nadace ČLF schválila Výroční zprávu činnosti za rok 2013 na svém 14.(120.) zasedání
dne 29. 5. 2014 a uložila vedení nadace její předání ze zákona předepsaným institucím.
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