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Úvodem 

 

V roce 2017 pokračovala Nadace ČLF ve své činnosti v rámci změn vytyčených zákonným rámcem její 

činnosti podle ustanovení nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

Nadace ČLF využila všech relevantních možností v hospodaření se svým majetkem a hledala takové 

možnosti investování svého finančního majetku, které by poskytovaly lepší výnos. Finanční situace 

Nadace, pokud jde o příjmy, byla poměrně stabilní, k čemuž přispěl i fakt, že všechny prostory v  domě 

Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, který tvoří součást nadačního jmění, jsou pronajaty a nedochází ke 

zpožďování platby nájmů, jako tomu bylo v některých případech v minulosti.     

Dosažený hospodářský výsledek s vykázanou ztrátou -1.777 tis. Kč byl výrazně nižší oproti 

předchozímu roku. Jeho výši ovlivnil prodej některých růstových investic, především části fondu TOP 

STOCKS. Uvedená ztráta je stejně jako v předchozích letech kompenzována reálným nárůstem 

hodnoty některých investic, který se do účetnictví promítne teprve v okamžiku jejich prodeje. Také 

vlastní nadační činnost v roce 2017 vykázala udržení trendu minulých let. 

V roce 2017 Nadace ČLF provedla dvě významné modernizace týkající se nadačního provozu. V květnu 

2017 byly zpřístupněny nové webové stránky (pod stávající adresou www.nclf.cz) a koncem roku byla 

žadatelům i spolupracovníkům zpřístupněna nová aplikace, která umožňuje podávat žádosti o 

nadační příspěvky včetně všech příloh on-line. Tím dochází k značnému zjednodušení pro žadatele a 

též k výraznému zfektivnění práce kanceláře Nadace, která má celý proces žádosti k dispozici 

v aplikaci, přístupné v html prostředí, po celou dobu jeho administrování. Tento postup zjednodušuje i 

generování různých výstupů, přehledů přijatých a vyplacených žádostí atd.  

Od 1. ledna 2017 nastoupil na místo administrátora nadačních příspěvků Mgr. Dan Török, který se 

stal – stejně jako v roce 2016 Bc. Vratislav Keprt – významnou posilou kanceláře Nadace ČLF.  

Řady dlouholetých spolupracovníků Nadace ČLF bohužel v roce 2017 opustily tři významné osobnosti. 

Dne 13. března 2017 zemřel vynikající biolog a virolog prof. RNDr. J. Svoboda, DrSc., dlouholetý člen 

expertní komise Nadace ČLF pro vědu, 15. srpna nás opustil ing. Viktor Vlášek, CSc. dlouholetý člen 

správní i dozorčí rady Nadace ČLF, a 29. listopadu 2017 zesnul významný český ekonom a politik doc. 

Ing. Tomáš Ježek, CSc., který byl dlouholetým členem a předsedou správní rady naší Nadace a 

v poslední době působil na postu předsedy naší dozorčí rady. Čest jejich památce!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nclf.cz/
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I. 1. Historie a poslání Nadace Český literární fond  

 

Nadace Český literární fond je jedním z mála alternativních zdrojů podpory nekomerčních aktivit v 

oblastech tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky. Byla 

ustavena na základě zákona č. 318/ 93 Sb. a nařízení vlády ČR č. 58/1992 Sb., které upravily existenci 

bývalých kulturních fondů, a poprvé byla registrována v roce 1994. Statut a postavení současné 

Nadace ČLF byly znovu upraveny zákonem č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle 

kterého je registrována od  roku 1999. Nadace je právnickou osobou a její právní poměry upravuje 

zák. č. 89/2012 Sb.  

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v 

oblasti literatury, divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy a žurnalistiky. Řídícím orgánem Nadace ČLF 

je sedmičlenná správní rada, volená na tříleté funkční období. Kontrolním orgánem je tříčlenná 

dozorčí rada. Kancelář nadace tvoří 5 zaměstnanců v čele s ředitelem.   

Výběrové řízení žadatelů o nadační příspěvek probíhá se snahou o co největší objektivnost za 

pomoci expertních skupin sestavených z odborníků z podporovaných oblastí, kteří podané žádosti 

hodnotí a doporučují. V expertních skupinách pracuje pro nadaci dobrovolně více než třicet 

významných představitelů literatury, vědy, dramatického umění a publicistiky.  

Za všechny, kteří se do této práce zapojovali nebo zde ještě působí, bychom chtěli jmenovat básníka 

Karla Šiktance, spisovatelku Evu Kantůrkovou, literární vědce prof. PhDr. Aleše Hamana, DrSc., a 

PhDr. Vladimíra Karfíka, překladatele Pavla Dominika a Dr. Františka Fröhlicha. Z významných vědců 

bychom chtěli vyzdvihnout dlouholetého předsedu České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

endokrinologa prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., biologa a virologa prof. RNDr. Jana Svobodu, 

DrSc., laureáta vyznamenání Česká hlava 2010, a fyziologa prof. RNDr. Františka Vyskočila, DrSc. Z 

divadelníků připomeňme prof. V. Vašuta, herce ND Františka Němce, z publicistů Jana Petránka a 

Ivana Hoffmanna. Svůj drahocenný čas věnoval Nadaci po léta i prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., ve 

světě nejuznávanější český vědec posledních let. 

Vyhlašovaný nadační program je každoročně naplňován prostřednictvím grantů a stipendii, 

schvalovaných správní radou. Formou grantů Nadace podporuje především vydávání nekomerčních 

děl původní české i překladové krásné literatury, podporuje tvorbu a realizaci divadelní, rozhlasové, 

filmové a televizní tvorby a vydávání vědeckých periodik.  

Stipendia poskytuje Nadace především autorům nových literárních a dramatických děl. Podporuje 

také mladé vědce při zahraničních stážích a mladé začínající umělce v divadelnictví před získáním 

jejich stálého angažmá.  

Za mimořádná díla nebo úspěšné působení v  podporovaných oblastech vyhlašuje Nadace své výroční 

ceny.  

Cena Nadace ČLF za literární tvorbu je udělována za mimořádné dílo předchozího roku, jehož vydání 

bylo podpořeno grantem Nadace. Cena je určena autorovi. 

Cena Karla Havlíčka Borovského za žurnalistiku je udělována za spoluúčasti radnice přímo 

v Havlíčkově Brodě. Při té příležitosti je také udělována cena Novinářská křepelka určená pro dva 

novináře do 33 let věku, na jejímž udílení se kromě radnice Havlíčkova Brodu podílí i Kraj Vysočina.  
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Nadace ČLF spolu s Nadáním Marie, Zdeňky a Josefa Hlávkových uděluje Ceny Josefa Hlávky za 

vědeckou literaturu. Jsou rozděleny do čtyř kategorií: společenské vědy, vědy o živé přírodě, vědy o 

neživé přírodě a lékařství. Ceny se tradičně předávají v Hlávkově zámku v Lužanech u Přeštic.  

 
I. 2. Finanční zajištění nadačního programu 

Zdrojem financování programu činností Nadace ČLF jsou výnosy z majetku, který spravuje. Jednak jde 

o vlastní nemovitost na adrese Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, kde Nadace sídlí a jejíž další 

prostory pronajímá, a dále o finanční investice. 

Nadace získala ve výběrovém řízení finanční prostředky ze zřízeného Nadačního investičního fondu 

(NIF). V závěru roku 1999 se stala příjemcem prvního příspěvku z NIF ve výši 23,7 mil. Kč, který jí byl 

svěřen do správy Fondem národního majetku. Uspěla i ve druhém kole rozdělování NIF koncem roku 

2001 a postupně získala prostředky v celkové výši 65.484.000,- Kč. V souladu s tehdy uzavřenou 

smlouvou s MF ČR jsou prostředky z NIF ve výši 60.182.723,78 Kč zahrnuty v  nadační jistině. 

Celková výše nadační jistiny představuje částku 100.692.722,99 Kč. 

Nadace hledá co nejvýhodnější možnosti investování finančních prostředků do produktů finančního 

trhu, při zachování přiměřené míry investičního rizika. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám a malým 

výnosům státních dluhopisů se snaží investovat ve zvýšené míře do podílových fondů, korporátních 

dluhopisů a v omezené míře i do akciových trhů. Tato činnost si oproti dřívějším letům, především 

těm před finanční krizí z roku 2008, vyžaduje zvýšenou aktivitu a větší flexibilitu v investičních 

strategiích. V roce 2017 bylo dosaženo pozitivního růstu hodnoty nadačních investic, z nichž však byly 

vyplaceny nižší výnosy, zvláště pak z fondů Pioneer, které se na podzim 2017 staly součástí investiční 

společnosti Amundi. Na tuto situaci bude třeba v roce 2018 reagovat změnami v investování.  

 

I. 3. Členství ve Fóru dárců 

Nadace ČLF je členem sekce asociace nadací Fóra dárců (Czech DonorsForum) 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 15 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 

 

 

 

 

 

http://www.donorsforum.cz/
mailto:donorsforum@donorsforum.cz
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I. 4. 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 se zákonem statutárním orgánem Nadace ČLF správní rada. 

 

■ Správní rada 

Správní rada Nadace ČLF je sedmičlenný 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 a zájmového zaměření nadace. Z nich odstupující správní rada 

volí novou správní radu na funkční období tří let. 

V roce 2017 pracovala správní rada ve složení: 

Ing. Zdeněk Justoň (předseda SR), Ing. Michal Novotný (místopředseda SR), doc. PhDr. Ivana 

Čornejová, CSc., Mgr. Stanislav Doubrava, PhDr. Anna Kareninová, Ph.D.,  (od 25. 5. 2017 PhDr. Jan 

Lukeš), Jan Švankmajer, Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D. 

Funkční období této správní rady končí v červnu 2018. 

 

■ Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace, je tříčlenná s funkčním obdobím tří let. Volby dozorčí 

rady probíhají na základě klíče a ustanovení správní rady obdobně, jako je tomu u voleb do správní 

rady.  

V roce 2017 pracovala dozorčí rada ve složení: 

Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. (předseda DR, do 29. 11. 2017), Jiří Novotný, Ing. Vlastimil Šimek 

 

■ 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: Bc. Vratislav Keprt 

Oddělení nadačních příspěvků: Mgr. Dan Török, Helena Hájková  

Ekonomické oddělení: Ing. Alena Volná 
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I. 5. Ostatní informace 

Nadace ČLF dále uvádí:  

1) K rozvahovanému dni 31. 12. 2017 nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro výroční 

zprávu i pro účetní závěrku k 31. 12. 2017. 

2) Nadace předpokládá pro rok 2018 obdobný vývoj, jako byl v roce 2017. 

3) Nadace nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

4) Nadace se nepodílí na vlastní nadační jistině. 

5) Nadace v oblasti ochrany životního prostředí a v pracovně právních vztazích postupuje podle 

platných předpisů. 

6) Nadace nemá pobočku v zahraničí.  

 

II. Nadační činnost Nadace ČLF_________________________________________ 

 

II. 1. Systém nadační činnosti  

 

Správní rada ke svému rozhodování zřizuje poradní orgány – expertní komise. V nich dobrovolně, bez 

nároku na odměnu pracují význační autoři, umělci, vědci a odborníci z tvůrčích oblastí 

podporovaných nadací, kteří jsou zárukou náležité znalosti problematiky i objektivity při posuzování 

podaných žádostí.  

Oblasti podpor udělovaných Nadací ČLF jsou rozděleny do tří skupin: 

 
Literatura a publicistika: 
     - Původní česká literatura (próza, poezie, esej, publicistika a teoretické dílo) a publicistika 
     - Překlady cizojazyčné literatury (próza, poezie, esej, publicistika, teoretické dílo) do českého 
jazyka 
      
Dramatická tvorba: 
     - Divadelní a rozhlasová tvorba 
     - Filmová a televizní tvorba 
     - Výkonní umělci 
      
Vědecké časopisy a cestovní stipendia: 
     - Vědecká periodika 
     - Cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let 
 

Pro tyto obecně vymezené oblasti nadačního programu vyhlašuje správní rada vždy začátkem 

kalendářního roku Nadační program, který tyto oblasti podpor specifikuje a je platný pro daný rok. 

 

Uchazeči o nadační příspěvek procházejí výběrovým řízením v expertních komisích. 

 

Veřejnost je o nadačním programu informována na webových stránkách nadace. 
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Žadatelé o grant nebo stipendium podávají žádost prostřednictvím on-line aplikace, která je 

zveřejněna na stránkách Nadace www.nclf.cz. 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 komisí, kteří svým posouzením poskytují 

správní radě doporučení pro konečné rozhodnutí o udělení nadačního příspěvku. 

Přiznaný nadační příspěvek je v případě grantů a stipendií stvrzen uzavřením smlouvy s příjemcem. 

Ten se zavazuje k využití příspěvku výhradně pro stanovený účel v určených termínech. Poskytnuté 

nadační příspěvky podléhají následnému vyúčtování. 

Nadace uděluje i nadační příspěvky formou cen ve vyhlašovaných oborech. O udělení ceny rozhoduje 

správní rada, která potvrzuje výrok expertní komise. 

 

■ Expertní komise působily v roce 2017 v tomto složení: 

 

- expertní komise pro literaturu  

prof. PhDr. P. A. Bílek, DrSc. (předseda), prof. PhDr. A. Haman, DrSc., J. Padevět, Richard Podaný, 

Vratislav Slezák, Mgr. L. Ščerbaničová, PhDr. J. Šotolová, PhDr. Jan Šulc, M. Ženíšek. 

 

- expertní komise pro vědeckou a odbornou literaturu a porota Cen Josefa Hlávky 

prof. RNDr. F. Vyskočil, DrSc. (předseda), doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. (od 23. 5. 2017), prof. Ing. P. 

Fiala, 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. (do 13. 3. 2017), doc. RNDr. M. Tvrdý, DrSc.  

 

- expertní komise pro dramatickou tvorbu 

V. Venclík (předseda), Mgr. M. Černá, V. Hulec, L. Nešleha, J.Havel, T. Pilát, D. Růžička, A. Šimonová, 

Z. A. Tichý 

 

- expertní komise pro publicistiku a porota novinářských cen K. H. Borovského a Křepelek: 

M. Riebauerová (předsedkyně), J. Bumba, L. Dvořák, L. Jelínek, J. Pehe, J. Spurný, J. Šmíd 

 

Fond Boženy Němcové: 

Funkci rady Fondu Boženy Němcové vykonávala sama správní rada Nadace ČLF. 
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II. 2. Nadační program 

 

Správní rada Nadace Český literární fond vyhlásila „Nadační program pro rok 2017“ v prosinci 2016.  

Nedílnou součástí nadačního programu jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků 

právnickým a fyzickým osobám v oblastech, které souvisí s působením Nadace ČLF. 

Správní rada Nadace ze 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. Podrobnosti o možnostech získání nadačních příspěvků jsou spolu s on-line 

aplikací na podávání žádostí zveřejněny na webových stránkách nadace: www.nclf.cz 

Rozhodování o udělení nadačních příspěvků probíhá ve výběrovém řízení, v jehož rámci jsou 

jednotlivé žádosti posuzovány v expertních komisích sestavených z 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 komisí vyjádřené body hodnocení a celková výše 

uvolněných prostředků pro tuto formu podpory.  

Nadační program byl zpracován v souladu se statutem Nadace Český literární fond a jeho naplňování 

se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, která se týkají činnosti 

nadací.  

Nadační program pro rok 2017 

Literatura: 
 

Granty 
 na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně 
překladu do českého jazyka 
 

Stipendia 
 na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické dílo) / včetně překladu 
do českého jazyka 
 

 

http://www.nclf.cz/
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Dramatická tvorba 
 

Granty 
 na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / 
včetně překladu do českého jazyka 
 pro absolventy uměleckých škol bez angažmá v profesionálních divadlech (výhradně pro 
interprety – výkonné umělce) 
 

Stipendia 
 na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu 
do českého jazyka 
 na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu 
 

Publicistika 
 

Granty 
 na první vydání publicistického díla s tematikou aktuálních společenských problémů / včetně 
překladu do českého jazyka 
 

Stipendia 
      °     na vytvoření publicistických děl významného společenského dosahu / včetně překladu do 
českého jazyka 
 

Věda 
 

Granty 
 podpora vydávání závažných vědeckých časopisů 
 

Stipendia 
 cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let 
 
Vlastní program Nadace v roce 2017 

 

Ceny Nadace ČLF za rok 2016 

 

Ceny J. Hlávky (s Nadáním J., M. a Z. Hlávkových)  

 

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. 

 

 



11 
 

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/ vědecké 

časopisy) 

Žádosti 

Konečný termín podání žádostí na předepsaných tiskopisech byl stanoven na 28. 2. 2017. 

Pro žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků byly vyhlášeny dva termíny, a to: 

25. 3. 2017 a 9. 9. 2017. 

 

K žádosti  o grant bylo 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, ukázku textu díla 5 – 10 stran,        

            lektorský posudek, nakladatelskou smlouvu a u překladových titulů i smlouvu o autorských  

            právech 

      3.   žadatelé o příspěvek na vydávání vědeckých periodik: tři poslední čísla na ukázku 

 

Žádost bylo nutno podat písemně poštou nebo osobně doručit do Nadace do termínu vyhlášeného 

výběrového řízení do 28. 2. 2017, včetně předepsaných příloh (od roku 2018 probíhá podávání 

žádostí elektronickou formou prostřednictvím aplikace zveřejněné na www.nclf.cz). U poštou 

zasílaných žádostí bylo posledním termínem pro příjem toto datum podání označené na obálce 

obdržené žádosti. Žádosti obdržené po termínu nebo nedostatečně vyplněné nebyly do výběrového 

řízení zařazeny.  

Každý žadatel mohl podat maximálně 5 žádostí, z toho pro jednu oblast maximálně 3. 

S žadatelem, který uspěl ve výběrovém řízení, byla 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 byl stanoven na 

pátek 12. 1. 2017. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nclf.cz/
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II. 3. Výsledky výběrového řízení nadačního programu 2017   

   Literární tvorba 

  
 

  Granty původní a překladová literatura 

 Akropolis Roman Ráž - Lázeňské ozvěny 20 000 Kč 

Dybbuk Ladislav Novák - Dílo II 40 000 Kč 

Host  Jakuba Katalpa - Doupě 20 000 Kč 

Host  Vladimíra Valová - Do vnitrozemí 20 000 Kč 

Cherm Miloš Dvořák - Od Svítání k Vyšehradu 25 000 Kč 

Malvern 
R. Daumal, R. G. Lecomte, R. Vailland, R. de Renéville a další - 

Vysoká hra 
50 000 Kč 

Malvern Walt Whitman - Listy trávy 30 000 Kč 

Malvern Andrzej Sulima-Suryn - To je cesta tvého jména 25 000 Kč 

Martin Reiner Václav Kahuda - Bytost 15 000 Kč 

Martin Reiner  Jiří Kratochvíl - Jízlivá potměšilost žití 20 000 Kč 

Opus Arno Schmidt - Republika učenců 30 000 Kč 

Opus Joseph Mitchell - Tajemství Joe Goulda 22 000 Kč 

Pavel Mervart Bohumila Grögerová - Lísky 18 000 Kč 

Pistorius a Olšanská  Assaf Gavron - Osada na pahorku 30 000 Kč 

Prostor Ivan Šmejlov - Slunce mrtvých 20 000 Kč 

Protimluv Vladimír Mikeš - Čtveročas 30 000 Kč 

Pulchra Petr Král - Láska k Benátkám 20 000 Kč 

Pulchra Pascal Bruckner - Pokušení nevinnosti 20 000 Kč 

Pulchra Ivan Binar - Revoluce 20 000 Kč 
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Revolver Revue Jaroslav Formánek - Morituri 20 000 Kč 

Rubato Édouard Levé - Deník 15 000 Kč 

Rubato Georges Perec - Věci 20 000 Kč 

Rubato Stanislaw I. Witkiewicz - Narkotika 20 000 Kč 

Torst  Jana Černá - Básně, prózy, dopisy 28 000 Kč 

Torst  Marek Toman - Chvála oportunismu 28 000 Kč 

Torst Ladislav Klíma - Sebrané spisy III (Philosophica žurnalistica) 50 000 Kč 

Torst Marie Tomášová - Věřit napsaným slovům 25 000 Kč 

Torst Jan Hanč - Nové Události 25 000 Kč 

Triáda Pavel Rajchman - Dny ze dna 20 000 Kč 

Trigon Johann Valentin Andreae - Christianopolis 15 000 Kč 

Trigon Michal Jareš - Docela malé zlo 15 000 Kč 

Trigon Jakub Chrobák - Imrvére 12 000 Kč 

Větrné mlýny Ziemowit Szczerek - Przyjdzie mordor i nas zje 15 000 Kč 

Větrné mlýny  Sofia Andruchovyč - Felix Austria 15 000 Kč 

Granty celkem 798 000 Kč 

   Stipendia literární tvorby 

 Básník Ticho  Obchodník s nocí 10 000 Kč 

de Bruin Hüblová  Překlad komiksového zpracování Deníku Anny Frankové 15 000 Kč 

Fic Igor Cestou domů 10 000 Kč 

Horák Ondřej  Mrtvá schránka 20 000 Kč 

Charvát Radovan  Ludwig Hohl - Zápisky aneb O neunáhleném smíření (IX-XII) 42 000 Kč 

Joseph Jacques  Gaston Bachelard - Vybrané epistemologické spisy (překlad) 35 000 Kč 
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Koubová Věra  Franz Wurm - Král na střeše (překlad poémy) 35 000 Kč 

Linhart Patrik  Dvířka ve dveřích: román zasazený do Českého středohoří 25 000 Kč 

Malý Radek  Prokletí básníci německé poezie (antologie básní) 35 000 Kč 

Melechovská 

Michaela  
Lydie Dattas - La Foudre 10 000 Kč 

Měsíc Jiří  Mluvení a naslouchání 30 000 Kč 

Špína Michal  Obscénní pták noci 25 000 Kč 

Stripendia celkem 292 000 Kč 

   

   Výroční ceny Nadace ČLF za literární tvorbu 

 

   Ivan Dubský O Nietzschovi (Revolver Revue) 50 000 Kč 

Marek Toman Chvála oportunismu (Torst) 30 000 Kč 

Božena Správcová Uctívači kruhů (Trigon) 20 000 Kč 

Literární ceny celkem 100 000 Kč 

   Granty (34) celkem 798 000 Kč 

Stipendia (12) celkem 292 000 Kč 

Literární ceny (3) celkem 100 000 Kč 

V oblasti literární tvorby uděleno celkem 1 190 000 Kč 

V oblasti literární tvorby bylo ve výběrovém řízení uděleno 46 nadačních příspěvků celkem ve výši   

1.190.000 ,- Kč, z toho 34 grantů v hodnotě 798.000,- Kč, 12 stipendií ve výši 292.000,- Kč a 3 ceny 

celkem ve výši 100.000,- Kč.  
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Dramatická tvorba 

 
  Granty nekomerčním kulturním projektům 

 
Akropolis Tereza Verecká: Na kamenném, kamenném poli, Job 20 000 Kč 

Balet Praha Eliška Nováková - baletka 30 000 Kč 

Balet Praha Dominik Vodička - tanečník 30 000 Kč 

Institut umění -
Divadelní ústav 
00023205 

Jan Klossowicz: Divadlo Tadeusze Kantora 20 000 Kč 

Malvern Alejandro Jodorowsky: Nekonečný tyátr 25 000 Kč 

Malvern 
Tomáš Vondrovic, Karel Pstružina: Tři hry o něčem jiném 
(Hamletova hrobka, Recepce aneb Sympozion V.I.P., Co je za 
zenitem?) 

35 000 Kč 

Svět a divadlo  Hry na politiku III. - Cena Ferdinanda Vaňka 2017 43 000 Kč 

Větrné mlýny Lenka Procházková: Dramata 20 000 Kč 

Větrné mlýny Jan Vedral: DRAMAtik 35 000 Kč 

Granty nekomerčním projektům celkem                                                                                       258 000 Kč 

   Stipendia dramatické tvorby 

 
Dianiška Tomáš Den závislosti 35 000 Kč 

Falář Martin  Comedy Tonight 35 000 Kč 

Ježková Petra  
Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle 
vzájemných dopisů 

21 000 Kč 

Kačírek Pavel  Pan Evropa 24 000 Kč 

Kocourková Lucie 
Zlatá éra Laterny magiky: Očima pamětníků od Expa ke 
Kouzelnému cirkusu 

25 000 Kč 

Korčák Jakub  dramatizace novely Arnošta Lustiga : Nemilovaná 25 000 Kč 

Marečková Tereza Žaluzie 18 000 Kč 

Mašek Vojtěch  Mimo zápis 18 000 Kč 

Morales Rodrigo Útěk ze země diabla 24 000 Kč 

Peřina Vít  K šípku s Růženkou 28 000 Kč 

Petřík Marek Aljašská odyssea 24 000 Kč 
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Polívková Kamila dramatizace knihy P.Hůlové Macocha 25 000 Kč 

Švarcová Johana The Sound is Innocent 21 000 Kč 

Ulrich Patrik  Jiří Hubač "Mecenáš příběhů" 24 000 Kč 

Stipendia dramatické tvorby celkem                                                                                             347 000 Kč 

   

   

Granty (9) celkem 258 000 Kč 

Stipendia (14) celkem 347 000 Kč 

V oblasti dramatické tvorby rozděleno celkem 605 000 Kč 

V oblasti dramatické tvorby bylo ve výběrovém řízení uděleno 23 nadačních příspěvků ve výši  
605.000,- Kč. Z toho 9 grantů v hodnotě 258.000,-Kč a 14 stipendií ve výši 347.000,- Kč. 
 

 

Věda vědecká a odborná literatura 
 

 
  Granty Granty nekomerčním projektům / periodika 

 
Česká geologická 
společnost 

Journal of Geosciences 20 000 Kč 

Česká společnost 
chemická 

Chemické listy 30 000 Kč 

Česká společnost 
ornitologická 

Sylvia 25 000 Kč 

Filosofický ústav AV ČR Listy filologické 15 000 Kč 

Institut umění-
Divadelní ústav 

Divadelní revue 15 000 Kč 

Klub dr. Milady 
Horákové 

Časopis Masarykův lid 15 000 Kč 

Matice moravská Časopis Matice moravské 30 000 Kč 
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Muzejní a vlastivědná 
společnost v Brně 

Vlastivědný věstník moravský 15 000 Kč 

Nakladatelství Lidové 
noviny  

Dějiny a současnost - kulturně-historická revue 30 000 Kč 

Národní muzeum Annals of the Náprstek Museum 15 000 Kč 

OIKOYMENH Reflexe 15 000 Kč 

Technická univerzita v 
Liberci 

Fontes Nissae - Prameny Nisy 10 000 Kč 

Ústav dějin umění AV 
ČR 

Umění 30 000 Kč 

Vesmír, s.r.o. Vesmír - časopis akademické obce 35 000 Kč 

Granty nekomerčním projektům vědy celkem 300 000 Kč 

    
 
 
 
Stipendia na cesty pro vědecké pracovníky do 35ti let věku 

 
kongresy a symposia 

  

Cimflová Petra Kanada 12 000 Kč 

Just Pavel JAR 10 000 Kč 

Macháček Tomáš SRN 8 000 Kč 

Neradilová Silvie USA 10 000 Kč 

Pavlíková Magdaléna Korejská republika 7 000 Kč 

Polónyová Slezák 
Michaela 

Kanada 9 000 Kč 

Růžička David  Velká Británie 5 700 Kč 

Schmidt Nikola Japonsko 6 500 Kč 

Srba Ondřej Mongolsko 10 000 Kč 

Steiningerová Lucie Korejská republika 7 000 Kč 

 
 
studijní pobyty a stáže 
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Vobruba Šimon Korejská republika 7 000 Kč 

Zeman Michal USA 9 000 Kč 

Stipendia na cesty celkem                                                                                                             101 200 Kč 

   
Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 

 

M. Mádl, R. 
Heisslerová, 
M.Šeferisová Loudová,  
Š. Vácha a kol. 

Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–
II 

25 000 Kč 

Z. Kolíbal a kol. Roboty a robotizované výrobní technologie 25 000 Kč 

L. Bařinka Plastická a rekonstrukční chirurgie 25 000 Kč 

Cena za vědeckou literaturu celkem 75 000 Kč 

   Granty (14) celkem 300 000 Kč 

Cestovní stipendia (12) celkem 101 200 Kč 

Cena za vědeckou literaturu (3) celkem (Cena Josefa Hlávky) 75 000 Kč 

V oblasti vědy, vědecké a odborné literatury rozdělěno celkem 476 200 Kč 

   
V oblasti  podpory vědy, vědecké a odborné literatury bylo celkem rozděleno 29 nadačních 
příspěvků  celkem ve výši 476.200,--Kč, z toho 14 grantů na periodika ve výši 300.000,- Kč,                    
12 stipendií na cesty mladých vědců ve výši 101.200,- Kč a 3 příspěvky na ceny J. Hlávky ve                 
výši 75.000,--Kč. 
 

Publicistika 

  
 

  Granty  
  Nakladatelství Eva-

Milan Nevole 
Zora Dvořáková: Děsivý červenec 1950 20 000 Kč 

Granty publicistiky celkem 20 000 Kč 

   Stipendia 
  

Doležal Miloš Bohouš, svině! 25 000 Kč 

Pape Markus Nějaké ty děti zachráním 20 000 Kč 

Sodomková 
Magdaléna 

Yursa plave o život 25 000 Kč 

Stipendia publicistiky celkem                                                                                                        70 000 Kč 
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Novinářské ceny 

  Kateřina Šafaříková Cena K.H. Borovského                                                               50 000 Kč 

Ceny publicistiky celkem 50 000 Kč 

   

Granty (1) celkem 20 000 Kč 

Stipendia (3) celkem 70 000 Kč 

Ceny publicistiky (1) celkem 50 000 Kč 

V oblasti literární tvorby uděleno celkem 140 000 Kč 

V oblasti publicistiky bylo rozděleno celkem 5 nadačních příspěvků ve výši 140.000,-- Kč, z toho  1 grant ve 
výši 20.000,-- , 3 stipendia ve výši 70.000,--Kč a 1 výroční cena ve výši 50.000,--Kč. 

 

 

Nadační příspěvky z rezervy SR 

 
Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu 

Přehlídka rozhlasové publicistiky REPORT a přehlídka 
literárních a dramatických pořadů BILANCE 

20 000 Kč 

Obec překladatelů Příspěvek na  Cenu Josefa Jungmanna 25 000 Kč 

z.s. Za společný 
Branov 

Den Oty Pavla v Branově 5 000 Kč 

Společnost poezie Den poezie a básnické večery v Literární kavárně Řetězová 30 000 Kč 

Národní filmový 
archiv  

Vydání publikace o Ludvíku Švábovi 30 000 Kč 

Fórum dárců Nadační příspěvek                                                                                  15 000 Kč 

InGarden 
Vydání publikace „Sborník“ kresleného humoru Pavla 
Kantorka 

20 000 Kč 

Spolek Analogon Vydání knihy Ivana Horáčka – Lébnsvelt 10 000 Kč 

Příspěvky z rezervy SR celkem 155 000 Kč 

   

   
Nadační příspěvky kulturního programu cen nadace 

 Nosek Jindřich Fotodokumentace 6 000 Kč 

ČSOB pronájem pronájem sálu 12 000 Kč 

Divadelní catering občerstvení 20 247 Kč 

Luboš Pospíšil hudební produkce 15 000 Kč 

Eugen Brikcius 
 

15 000 Kč 

Autobusová doprava Lužany 10 488 Kč 
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Autobusová doprava Havlíčkův Brod 10 111 Kč 

Prokůpková 
Miloslava 

 Kaligrafické zpracování diplomů 8 949 Kč 

Nadační příspěvky kulturního programu cen nadace celkem 97 795 Kč 

   Fond  Boženy Němcové 
 Udělené příspěvky z Fondu Boženy Němcové 
 

Fiedor Jiří Příspěvek na nákup nového notebooku 5 000 Kč 

Penc Stanislav Příspěvek na opravu stodoly 10 000 Kč 

   
Udělené příspěvky z FBN celkem 15 000 Kč 
 

 

 

 

 

Přehled rozdělených nadačních příspěvků v roce 2017 

  
Granty Stipendia 

Nadační příspěvky 
celkem 

Obor podpory počet Kč počet Kč počet Kč 

Literární  tvorba 34 798 000 Kč 12 292 000 Kč 46 1 090 000 Kč 

Dramatická tvorba 9 258 000 Kč 14 347 000 Kč 23 605 000 Kč 

Věda 14 300 000 Kč 12 101 200 Kč 26 401 200 Kč 

Publicistika 1 20 000 Kč 3 70 000 Kč 4 90 000 Kč 

NP rezerva Správní rady     8 155 000 Kč 

Ceny NČLF  
 

7 225 000 Kč 

Program cen  
 

8 97 795 Kč 

Fond Boženy Němcové     2 15 000 Kč 

     
124 2 678 995 Kč 

       
Celkem Nadace ČLF v roce 2017 rozdělila ve výběrovém řízení nadačního programu pro tento rok 
124 nadačních příspěvků celkem ve výši 2.678.995,- Kč.  
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IV. CENY Nadace ČLF 2017 

Cena Nadace ČLF za významné literární dílo roku 2016 

 
Od roku 2012 Nadace ČLF oceňuje literární díla krásné literatury, která od ní získala grant na vydání. 
Nadace tak chce více upozornit na knihy, které podporuje a o jejichž kvalitách je přesvědčena, ale ne 
vždy se jim dostane dostatečné veřejné pozornosti. 
Z knih podpořených nadačním programem v roce 2016 vybrala expertní skupina pro literaturu 
vedená prof. Petrem. A. Bílkem tři tituly do užšího výběru Ceny Nadace ČLF 2017. Uvedená tři díla 
považuje Nadace ČLF za nejvýznamnější díla, která v oblasti krásné literatury v předcházejícím roce 
podpořila. 
 
 
1. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2016 
Ivan Dubský – O Nietzschovi /Revolver Revue/ 
Laudatio – Eugen Brikcius 
 
2. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2016 
Marek Toman – Chvála oportunismu /Torst/ 
Laudatio – Jan Šulc 
 
3. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2016 
Božena Správcová – Uctívači kruhů /Trigon/ 
Laudatio – Lubor Kasal 
 
Ceny Nadace ČLF za literární dílo roku 2016 rozdělovala Nadace ČLF na slavnostním večeru ve 
společenských prostorách kavárny ČSOB Inspirace dne 1. 6. 2016 za účasti všech tří oceněných 
autorů. Skvělou atmosféru tohoto setkání autorů s početným publikem z odborné i laické veřejnosti 
podtrhlo i hudební vystoupení Luboše Pospíšila a Ondřeje Fencla. Pořadem celého večera provázel 
básník Eugen Brikcius. 
 

Ceny Nadace ČLF za publicistiku roku 2016 

_________________________________________________________________ 

Novinářská cena Karla Havlíčka Borovského a Novinářské křepelky, ceny pro novináře do 33 let věku, 

byly uděleny již devatenáctým rokem. Od roku 2000 se předávání cen koná v Havlíčkově Brodě, za 

spoluúčasti MÚ Havlíčkův Brod a Kraje Vysočina. Slavnostní předání cen za práci novinářů v roce 2016 

se uskutečnilo 18. května 2016 na Nové radnici. 

Novinářská cena Karla Havlíčka Borovského 

byla udělena Kateřině Šafaříkové (Respekt) za psaní překračující hranice v Evropě a udržující v napětí 
tuzemský diplomatický sbor 

Cena je spojena s částkou 50.000,- Kč. 

Novinářská křepelka, cena pro novináře do 33 let věku. Cena je spojena s částkou 3.333,- Kč. 
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Lukáši Prchalovi (Aktuálně.cz) za investigativní objevy a zasvěcené nadšení, s nímž se autor do nich 
pouští Cenu financuje Kraj Vysočina. 
 
Lukáši Senftovi (Deník Referendum)za poctivou novinařinu, entuziasmus a inovativní přístup. Cenu 
financuje Kraj Vysočina. 
Cena Opus Vitae 
 
za dosavadní novinářskou činnost byla udělena počtvrté a získal ji Karel Pacner za novinářskou 
vitalitu a obdivuhodnou vytrvalost 

Odborná porota novinářských cen pracovala ve složení: 

Martina Riebauerová (předsedkyně), Jan Bumba, Jan Konvalina, Jan Šmíd, Jiří Pehe, Lukáš Jelínek, 

Jaroslav Spurný. 

 

Ceny Josefa Hlávky za rok 2016 

_________________________________________________________________ 

- vědy společenské 

- vědy o neživé přírodě 

- vědy o živé přírodě 

- vědy lékařské. 

V každé vědní oblasti je udělena jedna cena spojená s finanční částkou Kč 50.000,- pro autora event. 

spoluautory knižní práce. 

Osmičlenná porota složená z členů expertní skupiny pro vědeckou a odbornou literaturu při Nadaci 

ČLF, vedená prof. RNDr. Františkem Vyskočilem, DrSc. hodnotila celkem 73 zaslaných titulů, které 

může do soutěže podat každá právnická nebo fyzická osoba. 

Porota pracovala v tomto složení: 

Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. – Jaderná fakulta ČVUT Praha; prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc. – 

Filozofická fakulta UK; doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. – 1. lékařská fakulta UK; prof. RNDr. Vladimír 

Karpenko, CSc. – Přírodovědecká fakulta UK; prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. – Ústav molekulární 

genetiky AV ČR; Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. – Filozofický ústav AV ČR; prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. – 

Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; doc. RNDr. Milan Tvrdý, DrSc. – 

Matematický ústav AV ČR; prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. – Fyziologický ústav AV ČR, předseda 

odborné poroty. 

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016 získala díla: 

v oblasti společenských věd: 

PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Mgr. Radka Heisslerová, PhDr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D., 
PhDr. Štěpán Vácha Ph.D., za práci Benediktini I., II. /vydalo nakladatelství Academia/ 
 

v oblasti věd o neživé přírodě: 
prof. Zdeněk Kolíbal, CSc., a kolektiv za práci Roboty a robotizované výrobní technologie /vydalo 
nakladatelství VUTIUM/ 
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v oblasti věd o živé přírodě: 
odborná porota se rozhodla Cenu Josefa Hlávky neudělit 
 
v oblasti lékařských věd: 
prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc. za práci Plastická a rekonstrukční chirurgie /vydalo nakladatelství 
Masarykovy univerzity MUNIPRESS/ 

Ceny Josefa Hlávky předali na slavnostním shromáždění 26. června 2017 v Hlávkově zámku v 

Lužanech u Přeštic představitel Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, prof. JUDr. František 

Pavlíček, DrSc., předseda správní rady Nadání, a za Nadaci Český literární fond paní Helena Hájková. 

Předání se uskutečnilo za bohaté účasti zástupců akademické obce a veřejnosti. 

 

V. 1. Poděkování 

 

Dík patří společnosti Conseq, a.s., která již po několikáté přispěla svým darem k nadační činnosti 

spojené s udílením cen. 

Další finanční podporou, za kterou je třeba poděkovat, jsou tradiční příspěvky Kraje Vysočina a 

Městského úřadu v Havlíčkově Brodě poskytnuté pro ocenění Novinářských křepelek, které jsou 

spojeny se symbolickou částkou 3.333,- Kč. Zejména je však nutno připojit poděkování 

spoluorganizátorům slavnostního předávání novinářských cen v Havlíčkově Brodě. Jako vždy se 

odehrálo v přátelském ovzduší, za velké pozorností hostitelů i účasti veřejnosti.   

Za spolupráci při předávání Ceny Nadace ČLF za literární dílo podpořené v roce 2015, které se konalo 

v prostorách společenského střediska a kavárny ČSOB Inspirace v Praze 1, je třeba poděkovat 

pracovníkům, kteří pro naši Nadaci tento prostor zajišťovali. Neméně pak chceme poděkovat za 

výborné hudební vystoupení Luboši Pospíšilovi a Ondřeji Fenclovi. Svou profesionalitu a nadhled při 

moderování slavnosti opět prokázal Eugen Brikcius, jemuž též patří náš dík. 

Poděkování míří též do Literární kavárny Řetězová, která je po léta místem setkání autorů s jejich 

čtenáři a ctiteli. Nadace zde již devátým rokem představovala oslovené autory v rámci cyklu Literární 

profily. 

Jako každoročně si největší poděkování si zaslouží externí spolupracovníci Nadace ČLF, kteří jí 

pomáhají v náročné práci spojené s výběrovým řízením v expertních komisích 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 než tří desítek expertů, 

významných 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. 
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Správní rada Nadace ČLF schválila Výroční zprávu činnosti za rok 2016 na svém 20. (147.) zasedání 

dne 22. 3. 2018 a uložila vedení nadace její předání ze zákona předepsaným institucím. 

 


