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Úvodem 

 

V roce 2019 pokračovala Nadace ČLF ve své činnosti v rámci možností vytyčených zákonným rámcem 

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

Nadace ČLF plně využila všech relevantních možností v hospodaření se svým majetkem a pokračovala 

v takových změnách ve finančních investicích, které splňovaly dva hlavní cíle, tedy zajistit Nadaci lepší 

plnění cash flow i pokračovat v diverzifikaci investic. Finanční situace Nadace, pokud jde o příjmy, byla 

stabilní, všechny prostory v  domě Pod Nuselskými schody 3, Praha 2, který tvoří součást nadačního 

jmění, byly pronajaty a jejich nájemci řádně plnili své povinnosti vůči Nadaci. 

Oproti návrhu rozpočtu na rok 2019 byl dosažen kladný hospodářský výsledek 657.254,70 Kč, což bylo 

dáno vyššími výnosy průběžně revidovaných investic finančního majetku v průběhu roku 2019. Byly 

zaznamenány i vyšší výnosy z movitého a nemovitého majetku, nižší výdaje na mzdy a výrazně nižší 

materiální náklady. Nadační činnost splnila vytyčené cíle a vykázala udržení trendu minulých let. 

V roce 2019 došlo ke změně v předávání a organizaci Cen Karla Havlíčka Borovského za žurnalistiku. 

Nadace ČLF uzavřela Dohodu o spolupráci na udílení Cen Karla Havlíčka Borovského s Nadací Open 

Society Fund, která organizuje udílení vlastních Novinářských ceny. Ceny Karla Havlíčka Borovského i 

Novinářské ceny budou napříště předávány společně, organizace předávání se ujímá Nadace Open 

Society Fund v rámci svých Novinářských cen za podpory Nadace ČLF.  

 I v roce 2019 bohužel opustila naše řady další významná osobnost. Dne 25. září 2019 zemřela 

dlouholetá pracovnice a ředitelka Českého literárního fondu i Nadace Český literární fond PhDr. 

Helena Robová, znalkyně českého divadla a skvělá kolegyně. Čest její památce! 
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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, dramatického umění a vědy.  

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 stipendií 

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 autorům nových literárních a dramatických děl i překladatelům 

cizojazyčných děl a podporuje také mladé vědce do 35ti let při zahraničních stážích a účastech na 

vědeckých konferencích.  

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

bylo podpořeno grantem Nadace. Cena je určena autorovi. 

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.  
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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 korporátních dluhopisů a 

v omezené míře i do podílových fondů. 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 2019 byly provedeny další změny v investicích, Nadace reinvestovala podstatnou část  

prostředků původně uložených v podílových fondech společnosti Conseq do korporátních dluhopisů. 

 

I. 3. 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. 

Správní rada pracovala v roce 2019 ve složení:  

PhDr. Jan Lukeš (předseda SR), Ing. Zdeněk Justoň (místopředseda SR), PhDr. Ivana Čornejová, CSc., 

Mgr. Stanislav Doubrava, Ing. Josef Kreuter, CSc., doc. Mgr. Alena Zemančíková, Mgr. Ing. Martin 

Žemla, Ph.D.  

Funkční období této správní rady skončí 29. 5. 2021. 

■ 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.  
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Do 24. října 2019 pracovala dozorčí rada ve složení: 

Jiří Novotný, Ing. Vlastimil Šimek 

Dne 24. října 2019 byla zvolena dozorčí rada ve složení: 

JUDr. Petr Pavelka (předseda), JUDr. Jiří Bednář, ing. Radomír Kubík  

 

■ 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 

 

I. 4. Ostatní informace 

Nadace ČLF dále uvádí:  

1) K rozvahovanému dni 31. 12. 2019 nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro výroční 

zprávu i pro účetní závěrku k 31. 12. 2019. 

2) Nadace předpokládá pro rok 2020 obdobný vývoj, jako byl v roce 2019. 

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: 
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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 
      
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. 

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. Podrobné informace o tom, 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 2019 v tomto složení: 

 

- expertní komise pro literaturu  

prof. PhDr. P. A. Bílek, DrSc. (předseda), Mgr. Michaela Jacobsenová, Jiří Padevět, PhDr. Michal 

Přibáň, Ph.D., Mgr. Olga Stehlíková, Ph.D., PhDr. Jan Šulc, Michal Ženíšek. 

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

prof. RNDr. F. Vyskočil, DrSc. (předseda), doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. RNDr. Karel Rohlena, CSc., 

prof. MUDr. P. Kalvach, CSc., prof. RNDr. V. Karpenko, CSc., prof. PhDr. R. Kvaček, DrSc., PhDr. Jan 

Svoboda, prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., Ph.D., doc. RNDr. M. Tvrdý, DrSc.  
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- expertní komise pro dramatickou tvorbu 

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

Šimonová, Z. A. Tichý 

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

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

Klímová, Josef Klíma, Jaroslav Veis 

Fond Boženy Němcové: 

Funkci rady Fondu Boženy Němcové vykonávala sama správní rada Nadace ČLF. 

 

II. 2. Nadační program 

Správní rada Nadace Český literární fond vyhlásila „Nadační program pro rok 2019“ v prosinci 2018.  

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, které se týkají činnosti 

nadací.  

 

 

http://www.nclf.cz/
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Nadační program pro rok 2019 

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 
 

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 významného společenského dosahu / 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 
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Vlastní program Nadace v roce 2019 

 

Ceny Nadace ČLF za rok 2018 

 

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

 

Stipendia 

Stipendium nelze udělit žadateli, který je 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. 

 

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. 2019. 

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

22. 3. 2019 a pátek 6. 9. 2019. 

 

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,        

            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 elektronickou formou prostřednictvím aplikace zveřejněné na www.nclf.cz a 

písemně poštou nebo osobně doručit do Nadace do termínu vyhlášeného výběrového řízení do 28. 2. 

2019, včetně předepsaných příloh. 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 uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního 

příspěvku, ve které se zavázal 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 

31. 1. 2020. 

http://www.nclf.cz/
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II. 3. Výsledky výběrového řízení nadačního programu 2019   

   Literární tvorba a publicistika 

 
 

  Granty původní a překladová literatura a publicistika 

 Argo Lobotomík  11 000 Kč 

Argo Kolem Jakuba 11 000 Kč 

Arsci Výbor sloupků z let 1926-1939 25 000 Kč 

Dauphin Knihy, které jsem nikdy nenapsal 10 000 Kč 

Dauphin Klášter 15 000 Kč 

Galén Tiskaři Krylové  67 000 Kč 

Garamond Tři patra  10 000 Kč 

Host Daleko do ničeho. Básník Ivan Wernisch 35 000 Kč 

Host Elegie naruby 25 000 Kč 

Cherm Nezastavitelný den  11 000 Kč 

Institut pro studium 

literatury 
Čtení o Otokaru Březinovi 18 000 Kč 

Institut pro studium 

literatury 
Čtení o Janu Nerudovi  11 000 Kč 

Malvern Bůh a příroda 20 000 Kč 

Malvern Obscénní pták noci 27 000 Kč 

Malvern Tanec reality 23 000 Kč 

Malvern Ars micra  13 000 Kč 

MARTIN REINER ČALOUNÍK  12 000 Kč 

MARTIN REINER Prvotřídní hajzl  10 000 Kč 

Milan Hodek Kusy domů a jiné texty 12 000 Kč 
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Milan Šedivý Vrchlický - Vondroušová - korespondence 25 000 Kč 

Nakladatelství 

Academia 
Prokletá slast a jiné eseje 27 000 Kč 

Opus Případ Franza 25 000 Kč 

Opus Loupežník  18 000 Kč 

Opus Starý pan Flood 18 000 Kč 

Pavel Mervart Panthesilea 11 000 Kč 

Petr Januš Žalostící stehlíček 11 000 Kč 

Petrklíč 
ZÁZRAK NA PĚT : MOZEK   / V NAŠÍ HLAVĚ JE MNOHO 

NEVIDITELNÝCH SOUVISLOSTÍ /  
20 000 Kč 

Pistorius & Olšanská Smrt na jazyku 25 000 Kč 

Pistorius & Olšanská Rudý kříž 25 000 Kč 

Protimluv Ozim (Tesařské črty)  11 000 Kč 

Protimluv čí je ta tvář a jiné básně  11 000 Kč 

Pulchra Dadáková - Konůpek, Korespondence z let 1915 - 1916 25 000 Kč 

Pulchra V New York na tenkém ledě - pracovní název  20 000 Kč 

Pulchra Občanský průkaz, prosím 17 000 Kč 

Revolver Revue  Neviditelný rytíř  15 000 Kč 

Revolver Revue  Zlaté vidění  12 000 Kč 

Scriptorium 
SCHIZOFRENICKÁ HISTORIOGRAFIE. Literatura Bohumila 

Hrabala v krátkém 20. století 
20 000 Kč 

Spolek Analogon Stroje a zařízení  18 000 Kč 

Theatrum mundi Do nikam 12 000 Kč 

Torst Český román  27 000 Kč 

Torst Dům bez oken  20 000 Kč 
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Torst Poletování jednoho ptáčka 20 000 Kč 

Torst Nežádoucí svědek 20 000 Kč 

Triáda Tao a logos. Literární hermeneutika, Východ a Západ 40 000 Kč 

Triáda "Nějaké ty děti snad zachráním..."  25 000 Kč 

Trigon 
„Vše je dobré, vše je Jedno“ - Rabi Nachman ben Simcha mi-

Braslav 
29 000 Kč 

Trigon Hvězdářova žiletka 11 000 Kč 

Granty celkem 924 000 Kč 

   Stipendia literární tvorby 

 
Beguivin Alan Serotonin 15 000 Kč 

Červenka Jiří Děvče ze zápraží 20 000 Kč 

Douša Jan Bob Krčil - Žít jako by šlo o život, 1952-1992 21 000 Kč 

Hana Nela Palková Kniha dopisů 35 000 Kč 

Janata Michal Zrod české vědecké terminologie 20 000 Kč 

Kareninová Anna Cantos IV -  Cantos o Johnu Adamsovi 42 000 Kč 

Lisý Petr 

Lidská duše v zrcadle filmu: hermeneutické eseje v duchu 

jungovské psychologie a astrologie 35 000 Kč 

Mahdal Martin Ze života dokumentaristy 15 000 Kč 

Malý Radek Zvolila jsem si život. Výbor z básní Ilany Shmueli 20 000 Kč 

Matoušek Ivan Mezi starými a novými obrazy 30 000 Kč 

Měsíc Jiří Poezie Johna Passe 15 000 Kč 

Ohnisko Milan Starej pop 30 000 Kč 

   

Pelán Jiří Tělo, smrt a ďábel v romantické literatuře 42 000 Kč 

Petkevič Vladimír Život Ježíše / Vie de Jésus 25 000 Kč 

Pípal Viktor Houby z Yuggothu 15 000 Kč 

Rysová Eva O původu darebáků (+ Strašlivě pohledný muž) 15 000 Kč 
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Šindelka Marek Feminista 21 000 Kč 

Škultéty Michaela 

Ihr seid auch hier in dieser Hölle? Erinnerungen an die 

unheuilvollen Zeiten 1944-1945 15 000 Kč 

Stipendia celkem 431 000 Kč 

   

   Výroční ceny Nadace ČLF za literární tvorbu 

 

   Lidmila Kábrtová Místa ve tmě (Host) 50 000 Kč 

Františka Jirousová, 

Jana Bauerová 
Mága (Kalich) 30 000 Kč 

Miroslav Drozd Dvě sestry (Trigon) 20 000 Kč 

Literární ceny celkem 100 000 Kč 

 

 

  Novinářká Cena Karla Havlíčka Borovského 

 David Klimeš 
 

50 000 Kč 

   

Granty (47) celkem 924 000 Kč 

Stipendia (18) celkem 431 000 Kč 

Literární ceny (3) celkem 100 000 Kč 

Novinářská cena (1) celkem 50 000 Kč 

V oblasti literární tvorby a publicistiky bylo uděleno celkem 1 505 000 Kč 

V oblasti literární tvorby a publicistiky bylo ve výběrovém řízení uděleno 69 nadačních příspěvků celkem ve 

výši   1.505.000 ,- Kč, z toho 47 grantů v hodnotě 924.000,- Kč, 18 stipendií ve výši 431.000,- Kč a 4 ceny 

celkem ve výši 150.000,- Kč.  
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Dramatická tvorba 

 
  Granty nekomerčním kulturním projektům 

 
Větrné mlýny s.r.o. Divadelní hry (autor: Uhde, Milan) 55 000 Kč 

Větrné mlýny s.r.o. Hry (autor: Kohout Pavel)*   55 000 Kč 

Studio Rote 16, z. s. My jsme tři (autor: Wolfram Höll) 20 000 Kč 

Granty nekomerčním projektům celkem                                                                                       130 000 Kč 

    
Granty výkonní umělci 

 Balet Praha, o.p.s. 
 

Iveta Krmelová 30 000 Kč 

Granty výkonní umělci celkem                                                                                       30 000 Kč 

   Stipendia dramatické tvorby 

 Adámek Jiří Nová voicebandová kompozice Máchova Máje 30 000 Kč 

Falář Martin ZIMA LÁSKY 21 000 Kč 

Herčíková Barbora Jenom matky vědí, o čem ten život je 20 000 Kč 

Klimešová Anna Proměním se v zajíce se zármutkem a obrovskou opatrností 11 000 Kč 

Kučera Miloslav Cesty prezidenta Beneše 25 000 Kč 

Lagronová Lenka Ledovec 25 000 Kč 

Lišková Veronika  Návštěvníci 35 000 Kč 

Martina Balážová Ve stínu Augusta Rodina 20 000 Kč 

Němečková Lucie 
Hurikání karibského divadla a dramatu (především z 

Martiniku, Guadeloupu a Haiti) 
30 000 Kč 

Nováková Hana 
Amoosed! (anglický název) / Elkea: hranice sebeovládání 

(původní český název) 
40 000 Kč 

Radová Dagmar Toomore! (Karcinogenní romance) 23 000 Kč 

Rychlík Břetislav Strážce paměti 35 000 Kč 

Trš Antonín Uranová generace 40 000 Kč 

Žehrová Vlasta 1989 25 000 Kč 

Stipendia dramatické tvorby celkem                                                                                             380 000 Kč 
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Granty (4) celkem 160 000 Kč 

Stipendia (14) celkem 380 000 Kč 

V oblasti dramatické tvorby rozděleno celkem 540 000 Kč 

V oblasti dramatické tvorby bylo ve výběrovém řízení uděleno 18 nadačních příspěvků ve výši  
540.000,- Kč. Z toho 4 granty v hodnotě 160.000,-Kč a 14 stipendií ve výši 380.000,- Kč. 
 
*     Tato položka bude vyplacena příštím roce na základě nové žádosti 
 

Věda vědecká a odborná literatura 
 

 
  Granty nekomerčním projektům / periodika 

 
Botanica Nova, z.s. Nová Botanika 25 000 Kč 

Česká geologická 
společnost 

Journal of Geosciences 20 000 Kč 

Česká společnost 
chemická 

Chemické listy 30 000 Kč 

Česká společnost 
ornitologická 

Sylvia 28 000 Kč 

Institut umění-
Divadelní ústav 

Divadelní revue 15 000 Kč 

Matice moravská Časopis Matice moravské 40 000 Kč 

Mervart Pavel Parrésie 17 000 Kč 

Muzejní a vlastivědná 
společnost v Brně 

Vlastivědný věstník moravský 15 000 Kč 

Národní muzeum Annals of the Náprstek Museum 15 000 Kč 

OIKOYMENH Reflexe 15 000 Kč 
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Ústav dějin umění AV 
ČR 

Umění 30 000 Kč 

Vesmír, s.r.o. Vesmír - časopis akademické obce 50 000 Kč 

Granty nekomerčním projektům vědy celkem 300 000 Kč 

    
 
 
Stipendia na cesty pro vědecké pracovníky do 35ti let věku 

 
   

Blažek Jan 
Annual Conference of the Society for the Advancement 
of Socio-Economics New York City 

10 000 Kč 

Hromádková Tereza 
The Association of Field Ornithologists and the Wilson 
Ornithological Society meeting 

20 000 Kč 

Charyyeva Arzuv 21st Congress of Parasitology 5 000 Kč 

Kroulíková Zuzana 7th DZD Diabetes Research School 8 000 Kč 

Maňourová Anna 
Garcinia kola: diversity, domestication and future 
perspectives in West and Central Africa 

10 000 Kč 

Pavlas Petr Scientiae: Early Modern Knowledge 5 000 Kč 

Steiningerová Lucie 2nd Synthetic Biology for Natural Products Conference 13 000 Kč 

Syrová Michaela ASAB Summer 2019 2 600 Kč 

Veselá Andrea Stáž v Millennium Seed Bank 6 000 Kč 

Veselá Andrea Seed Ecology VI 1 500 Kč 

Vobruba Šimon 2nd Synthetic Biology for Natural Products Conference 13 000 Kč 

Zeman Michal 23rd Evergreen International Phage Meeting 20 000 Kč 

Stipendia na cesty celkem                                                                                                             114 100 Kč 
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Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 

Dagmar Hájková, Pavel 
Horák a kol. 
 

Republika Československá 1918-1939 
 

25 000 Kč 

Michal Křížek  Abelova cena, Nejvyšší ocenění za matematiku 25 000 Kč 

Oldřich Eliška Lymfologie, Teoretické základy a klinická praxe 25 000 Kč 

Jarmila Drábková, 
Soňa Hájková 

Následná intenzivní péče 25 000 Kč 

Cena za vědeckou literaturu celkem 100 000 Kč 

   Granty (12) celkem 300 000 Kč 

Cestovní stipendia (12) celkem 114 100 Kč 

Cena za vědeckou literaturu (4) celkem (Cena Josefa Hlávky) 100 000 Kč 

V oblasti vědy, vědecké a odborné literatury rozdělěno celkem 514 100 Kč 

   
V oblasti  podpory vědy, vědecké a odborné literatury bylo celkem rozděleno 28 nadačních 
příspěvků  celkem ve výši 514.100,- Kč, z toho 12 grantů na periodika ve výši 300.000,- Kč,                    
12 stipendií na cesty mladých vědců ve výši 114.100,- Kč a 4 příspěvky na ceny J. Hlávky ve                 
výši 100.000,- Kč. 
 

 

 

Nadační příspěvky z 
rezervy SR 

 
Spolek ArtLib.cz Knihovna umění (Wikipedie) 10 000 Kč 

Asociace 
spisovatelů, z.s. 

Literární večery v Galerii Hollar 20 000 Kč 

Topol Jáchym Příspěvek na letenku 15 000 Kč 

Obec překladatelů Příspěvek na  Cenu Josefa Jungmanna 25 000 Kč 

Sdružení pro 
rozhlasovou tvorbu 

Přehlídka rozhlasové publicistiky REPORT a přehlídka 
literárních a dramatických pořadů BILANCE 

25 000 Kč 
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Taneční sdružení 
České republiky z.s. 

Ceny vítězným účastníkům soutěže VI. mezinárodní baletní 
soutěž Plzeň 2018 

20 000 Kč 

Petr Soudek Hudební produkce 10 000 Kč 

Eugen Brikcius Uvádění Cen Nadace 15 000 Kč 

Naivní divadlo 
Liberec 

Mateřinka 25 000 Kč 

Fórum dárců Nadační příspěvek                                                                                  30 000 Kč 

Příspěvky z rezervy 
SR celkem 195 000 Kč 

   

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

Nosek Jindřich Fotodokumentace 6 000 Kč 

Viola  pronájem sálu 12 000 Kč 

Viola občerstvení 19 698 Kč 

Ostatní propagace, letáky, plakát, květiny 5 784 Kč 

Autobusová doprava Lužany 11 500 Kč 

Autobusová doprava Havlíčkův Brod 11 000 Kč 

Litmedia Biblio 36 300 Kč 

Prokůpková 
Miloslava 

Diplomy Hl. ceny 11 300 Kč 

Prokůpková 
Miloslava 

Diplomy Lit. Ceny 6 300 Kč 

Nadační příspěvky 
kulturního 
programu cen 
nadace celkem 149 882 Kč 

   Fond  Boženy 
Němcové 

 Udělené příspěvky z 
Fondu Boženy 
Němcové 

 
   

Udělené příspěvky z 
FBN celkem 0 Kč 
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Zápis z jednání dozorčí rady Nadace ČLF ze dne 23. března 2020 („per rollam“) 

 

Zasláno členům DR:  

JUDr. Petr Pavelka (předseda DR), JUDr. Jiří Bednář, ing. Radomír Kubík    

             

Za NČLF: Mgr. Ivo Purš, PhD., Bc. Vratislav Keprt, ing. Alena Volná 

                  

Zasedání „per rollam“ svolal předseda DR JUDr. Petr Pavelka 

 

 

Dozorčí rada se seznámila s výsledky účetní uzávěrky a s jejím auditem za rok 2019 a výrokem 

auditora, který zní „bez výhrad“.  

 

Vycházela přitom z projednání průběžných výsledků roku 2019 na zasedání DR dne 26. 11. 2019.  

 

Informace ředitele 

 

Nadace v roce 2019 čerpala bez výpadků nájemné z pronájmu prostor v nadačním domě Pod 

Nuselskými schody 3. Všechny prostory jsou pronajaty a všichni nájemníci pravidelně hradí své 

nájmy. 

 

V roce 2019 Nadace čerpala nejvýznamnější část svých příjmů z držení cenných papírů a finančních 

investic. Pokračovala v nezbytných změnách v těchto investicích, daných změnami na finančních 

trzích a nutností neustále flexibilně zajišťovat plnění cash flow nadace. Tyto změny byly – jako 

v předchozím roce – vedené snahou zainvestovat většinu našich finančních prostředků do firemních 

dluhopisů a dále omezit naše expozice ve smíšených fondech. Tato strategie se jednoznačně 

osvědčila, o čemž svědčí pozitivní hospodářský výsledek za tento rok.  

 

Sponzorské příspěvky dosáhly v roce 2019 celkem 60 tis. Kč; 20 tis. Kč věnovala Nadaci soukromá 

osoba, 40 tis. Kč pak společnost Conseq, která tím vyjádřila své poděkování za investice ze strany 

Nadace ČLF. 

 

Celkový hospodářský výsledek je kladný ve výši 657.254,70 Kč.  

 

Oproti návrhu rozpočtu na rok 2019 je tento hospodářský výsledek kladný, což je dáno především 

vyššími výnosy z finančního majetku, do čehož se promítly průběžně revidované investice v průběhu 

roku 2019. Byly zaznamenány i vyšší výnosy z movitého a nemovitého majetku, nižší výdaje na mzdy 

a výrazně nižší materiální náklady, dané faktem nižšího čerpání oproti maximálnímu výhledu 

plánovanému v návrhu rozpočtu na rok 2019 v položce „511 Opravy a udržování“. Tato položka 

kalkulovala s částkou 1 mil. Kč, mj. na rozsáhlejší opravu střechy a fasády i na výměny kotlů. Byla 

čerpána v nižší míře, neboť výměny kotlů – kalkulován max. počet výměn (čtyři) – byly posuzovány 

podle aktuálního stavu a doporučení revizního technika a žádný nebylo třeba v letošním roce 

vyměnit.  

 

Výdaje Nadace na nadační příspěvky odpovídaly plánu rozpočtu na rok 2019. V položce granty byla 

vyplacená částka o 66 tis. Kč nižší vzhledem k nesplnění podmínek grantu (nedodání publikace), 
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v položce z iniciativy SR byly vyplacené granty nižší o 35 tis. Kč vzhledem k reálnému počtu žádostí. 

V oblasti sociální podpory nebyl vyplacen žádný příspěvek, neboť žádný nebyl žádán.  

 

2) Usnesení Dozorčí rady NČLF: 

 

Dozorčí rada doporučuje správní radě nadace schválit účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem 

hospodaření za rok 2019, kterým je kladný ve výši 657.254,70 Kč. 

 
 

 

 

Praha 23. 3. 2020 

Zapsal: JUDr. Petr Pavelka 
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IV. CENY Nadace ČLF 2019 

Cena Nadace ČLF za významné literární dílo roku 2018 

 
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 2018 vybrala expertní skupina pro literaturu 
vedená prof. Petrem. A. Bílkem tři tituly do užšího výběru Ceny Nadace ČLF 2019. 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 2018 
Lidmila Kábrtová – Místa ve tmě /nakl. Kalich / 
Laudatio – Jan Šulc 
 
2. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2018 
Jana Bauerová a Františka Jirousová – Mága /nakl. Kalich / 
Laudatio – Olga Stehlíková 
 
3. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2018 
Miroslav Drozd – Dvě sestry /nakl. Trigon / 
Laudatio – Michal Přibáň 
 
Ceny Nadace ČLF za literární dílo roku 2018 udělovala Nadace ČLF na slavnostním večeru v Divadle 
Viola dne 16. 4. 2018 za účasti všech tří oceněných autorů. Přátelskou atmosféru tohoto setkání 
autorů s publikem z odborné i laické veřejnosti výborně doplnilo i hudební vystoupení kapely 
Končinna. Večerem provázel básník Eugen Brikcius. 
 

Ceny Nadace ČLF za publicistiku za rok 2018 

_________________________________________________________________ 

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

byly uděleny již dvacátým 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 2018 

se uskutečnilo 24. května 2019 na Nové radnici. 

Novinářská cena Karla Havlíčka Borovského byla udělena Davidu Klimešovi (Hospodářské noviny)  

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. 

Andree Procházkové (Respekt) a Janku Rubešovi (Televize Seznam). Cenu financuje Kraj Vysočina. 
 
Cena Opus Vitae byla udělena Lídě Rakušanové. 
 



38 
 

Ceny Josefa Hlávky za rok 2018 

_________________________________________________________________ 

- 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 72 zaslaných titulů, které 

může do soutěže podat každá právnická nebo fyzická osoba. 

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2018 získala díla: 

v oblasti společenských věd: 

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., PhDr. Pavel Horák, Ph.D., a kol. za práci Republika Československá 
1918-1939 /vydalo nakladatelství Lidové noviny/ 
 

v oblasti věd o neživé přírodě: 
prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., za práci Abelova cena, Nejvyšší ocenění za matematiku /vydalo 
nakladatelství Academia/ 
 
v oblasti věd o živé přírodě: 
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., za práci Lymfologie. Teoretické základy a klinická praxe /vydalo 
nakladatelství Galén/ 
 
v oblasti lékařských věd: 
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., Mgr. Soňa Hájková, MSc., za práci Následná intenzivní péče 
/vydalo nakladatelství Mladá fronta/ 

Ceny Josefa Hlávky předali na slavnostním shromáždění 17. června 2019 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 ředitel Mgr. Ivo Purš, 

Ph.D. Předání se uskutečnilo za bohaté účasti zástupců akademické obce a veřejnosti. 
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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, byly 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.  

Za spolupráci při předávání Ceny Nadace ČLF za literární dílo podpořené v roce 2018, je třeba 

poděkovat pracovníkům Divadla Viola a jeho řediteli p. Robertu Tamchynovi. Neméně pak chceme 

poděkovat za výborné hudební vystoupení kapele Končinna. Svou profesionalitu a nadhled při 

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

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

pomáhají v náročné práci spojené s výběrovým řízením v expertních skupinách. 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 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 2018 na svém 11. (161.) zasedání 

dne 30. 4. 2020 a uložila vedení nadace její předání ze zákona předepsaným institucím. 

 


