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Úvodem 

 

V roce 2020 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. Situace ohledně epidemie Covidu-19 se na příjmech Nadace projevila jen 

dočasným snížením nájmů u některých pronajímatelů a snížením hodnoty některých investic.  

Oproti návrhu rozpočtu na rok 2020 byl i přes tuto mimořádnou situaci dosažen kladný hospodářský 

výsledek 518.471,76 Kč. Bylo jej dosaženo jak díky nižšímu plnění v kapitole materiálních nákladů 

původně plánovaných na opravy a služby, tak i nižším plněním v oblasti vědeckých cestovních stipendií 

a zrušením některých veřejných akcí, které nadace plánovala uskutečnit či podpořit.  

Vzhledem k omezením daným vládními nařízeními byly v roce 2020 Ceny za významné literární dílo a 

Hlávkovy ceny za vědeckou literaturu uděleny v prostorách Nadace ČLF a v prostorách Hlávkova 

nadání v Praze. Cena Karla Havlíčka Borovského za žurnalistiku byla udělena spolu s Nadací Open 

Society Fund na předávání jejích vlastních Novinářských cen. 
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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 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 významné literární dílo je udělována za publikaci, která byla předchozího roku 

podpořena 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 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 oproti dřívějším letům, především těm před 

finanční krizí z roku 2008, vyžaduje zvýšenou aktivitu a větší flexibilitu v investičních strategiích. 

V roce 2020 byly provedeny další změny v investicích, především v rámci investic spravovaných 

společností  Conseq. 

 

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 2020 ve složení:  

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

Mgr. Stanislav Doubrava, Ing. Josef Kreuter, CSc., 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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V roce 2020 pracovala 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. 2020 nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro výroční 

zprávu i pro účetní závěrku k 31. 12. 2020. 

2) Nadace předpokládá pro rok 2021 obdobný vývoj, jako byl v roce 2020. 

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) 
     - Překlady cizojazyčné literatury (próza, poezie, esej, publicistika, teoretické dílo) do českého 
jazyka 
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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 2020 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., PhDr. Ing. Jan Svoboda, M.A., PhD., prof. 

MVDr. Jan Motlík, DrSc., Ph.D., doc. RNDr. M. Tvrdý, DrSc., PhDr. Luboš Velek, Ph.D. 

- 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. 

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 2020“ v prosinci 2019.  

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, tedy vydávání 

knižních titulů, jsou fyzickým i právnickým osobám poskytovány formou grantů. Jejich konkrétní výši 

ovlivňuje mínění expertních komisí vyjádřené bodovým hodnocením 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.  

 

Nadační program pro rok 2020 

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 
 

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 
 
 

Vlastní program Nadace v roce 2020 

 

Ceny Nadace ČLF za rok 2019 

 

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

 

Podmínky pro udělování stipendií a grantů 

 

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. 
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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. 2020. 

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

22. 3. 2020 a pátek 6. 9. 2020. 

 

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. 

2020, 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. 2021. 

II. 3. Výsledky výběrového řízení nadačního programu 2020   

   Literární tvorba a publicistika 

 
 

  Granty - původní a překladová literatura a publicistika 

 Akropolis Ohledávání času přítomného 25 000 Kč 

Daniel Podhradský Na Modrovousově hradě 25 000 Kč 

Druhé město Cherubín troubí na kost fanfáru 17 000 Kč 

http://www.nclf.cz/
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Druhé město Tisíce plošin 13 000 Kč 

Galén Básně: Dny, sny a filmy 15 000 Kč 

Host Bubáčcci 26 000 Kč 

Host Teorie cizího: Koncepty alterity 35 000 Kč 

Host Kulturní vetřelec 26 000 Kč 

Institut pro studium 

literatury Čtení o Františku Halasovi 15 000 Kč 

Institut pro studium 

literatury Čtení o Boženě Němcové 16 000 Kč 

Malvern Potvora mlsná 10 000 Kč 

Malvern Tajné ohně 27 000 Kč 

Malvern Zrod české vědecké terminologie 19 000 Kč 

Milan Hodek Diktátor píše báseň 15 000 Kč 

Nakladatelství 

Jihočeské univerzity v 

Českých Budějovicích Fools, Frauds & Firebrands: The Thinkers of the New Left 20 000 Kč 

Nová beseda Literární psychologie 15 000 Kč 

Novela bohemica Sítem slov 24 000 Kč 

Novela bohemica Arianina ztracená kniha 17 000 Kč 

Novela bohemica Cyklon a jiné povídky 25 000 Kč 

Opus Smích bez příčiny 25 000 Kč 

Opus Praštěnej krávou 20 000 Kč 

Pavel Mervart Maoři: Společnost, kultura, jazyk 15 000 Kč 

Pistorius & Olšanská Debutant 30 000 Kč 

Pistorius & Olšanská Podmínka 19 000 Kč 

Protimluv Bezstarostná léta bezradná 13 000 Kč 
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Protimluv Větrná zvonkohra 13 000 Kč 

Pulchra A bude stejně... 13 000 Kč 

Pulchra Útěk 24 000 Kč 

Pulchra Vyprávění o Evropě 13 000 Kč 

Revolver Revue Vedle mne jste všichni jenom básníci 16 000 Kč 

Revolver Revue V závalu  12 000 Kč 

Spolek Analogon Eseje 25 000 Kč 

Spolek Analogon Kapitoly 13 000 Kč 

Theatrum mundi Děravý testament 10 000 Kč 

Torst Lidský los 14 000 Kč 

Torst Sirá plynou oblaka 24 000 Kč 

Torst Společný jmenovatel 28 000 Kč 

Torst Cesty na sever 12 000 Kč 

Triáda F.D. Merth - Sbírky básní 1947-1980 33 000 Kč 

Triáda F.D. Merth - Sbírky básní 1980-1995 27 000 Kč 

Trigon Posvátné nauky všech věků 35 000 Kč 

Trigon Falešné bankovky 10 000 Kč 

Větrné mlýny V předsíni dýchal idiot 20 000 Kč 

Větrné mlýny Borderline Frau 25 000 Kč 

Granty celkem 862 000 Kč 

   

Stipendia - původní a překladová literatura a publicistika 

 Baronová Barbora Ženské hlasy. Austrálie 14 000 Kč 

Hašek Martin Werke und Briefe, Band III - Humoristische Lyrik 28 000 Kč 
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Hlaváček Jakub La pays de l´éclairement (Země osvícení) 28 000 Kč 

Horák Ondřej Pohlavní styky 14 000 Kč 

Charvát Radovan Campo Santo 28 000 Kč 

Jacques Joseph 

Les structures anthropologiques de l'imaginaire / 

Antropologické struktury imaginárna 28 000 Kč 

Kolmačka Pavel  Listopad 42 000 Kč 

Kremlička Vít Kniha písní (pracovní název) 21 000 Kč 

Krummer Pavel Můj život (Girolamo Cardano) 21 000 Kč 

Li Zuzana Zvrácený osud 28 000 Kč 

Mazal Tomáš Soubor esejí a reflexí "Pes na gondole" 28 000 Kč 

Špaček Viktor Odd /sbírka povídek/ 28 000 Kč 

Štrba Martin Egtur a Jotylda 21 000 Kč 

Tučková Lucie Julius Zeyer: Obraz ženy 28 000 Kč 

Vacek Jindřich Všechny moje toulky (pracovní název) 14 000 Kč 

Vavrečka Ondřej  Smysl montáže 28 000 Kč 

Zelinka David Na vysoké polonině, pásmo III. Barvínkový věnec 14 000 Kč 

Stipendia celkem 431 000 Kč 

   

    

 

Výroční ceny Nadace ČLF za literární tvorbu 

 

   Klimt Vojtěch Poddat se nemíním: Příběh knihtiskařů Krylových 50 000 Kč 

Hruška Petr Daleko od ničeho: Básník Ivan Wernisch 30 000 Kč 

Vrba Michal Kolem Jakuba 20 000 Kč 

Literární ceny celkem 100 000 Kč 

 

 

  Novinářká Cena Karla Havlíčka Borovského 
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Ve spolupráci 

s Nadací OSF  
80 000 Kč 

   

Granty (44) celkem 862 000 Kč 

Stipendia (17) celkem 413 000 Kč 

Literární ceny (3) celkem 100 000 Kč 

Novinářská cena (1) celkem 80 000 Kč 

V oblasti literární tvorby a publicistiky bylo uděleno celkem 1 455 000 Kč 

V oblasti literární tvorby a publicistiky bylo ve výběrovém řízení uděleno 65 nadačních příspěvků celkem ve 

výši   1.455.000 ,- Kč, z toho 44 grantů v hodnotě 862.000,- Kč, 17 stipendií ve výši 413.000,- Kč a 4 ceny 

celkem ve výši 150.000,- Kč.  

 

Dramatická tvorba 

 
  Granty dramatické tvorby  

 
Opus Kdokoli (H. von Hofmannsthal) 30 000 Kč 

Větrné mlýny Mandel Pavla Kohouta   55 000 Kč 

Větrné mlýny Slušní lidé nevraždí (R. Ráž) 50 000 Kč 

Granty dramatické tvorby                                                                                       135 000 Kč 

    
 
 

  Stipendia dramatické tvorby 

 
Amsler Marián Greta 28 000 Kč 

Bohadlová Kateřina Jen pro tvé dobro 14 000 Kč 

Bořkovec Vilma Logika chaosu 28 000 Kč 

Boušek Patrik Polonéza na konci světa 21 000 Kč 

Bubeníčková 

Kateřina Hnízda 42 000 Kč 
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Dudová Kateřina Zmrd smrtí aneb - a až přijdu, tak už tam budeš? 21 000 Kč 

Halcin Marcel Co tě tíží chlapče milý? 21 000 Kč 

Jandáčková 

Kateřina Les sebevrahů 21 000 Kč 

Kolář Jan Být dobře skryt 28 000 Kč 

Marková Taťána Schichtova epopej 42 000 Kč 

Mašková Věra  Čapek a Olga 21 000 Kč 

Mitrevski Dime Démon z Předměstí 21 000 Kč 

Pátek Martin Co nechcete vědět o Romech 21 000 Kč 

Rédlová Romana  

Motýlí vytí, Archimedův zákon, Poslední hodina ze života 

Stefana Zweiga 21 000 Kč 

Sikora Roman Opravdu živé interview s opravdovým Petrem Kellnerem 21 000 Kč 

Strusková Olga Víc než tango 21 000 Kč 

Trmíková Lucie Stringberg 42 000 Kč 

Vojtíšek Miloslav Aranžér katafalku, Krize majestátu smrti 42 000 Kč 

Stipendia dramatické tvorby celkem 476 000 Kč 

   

Granty (3) celkem 135 000 Kč 

Stipendia (18) celkem 476 000 Kč 

V oblasti dramatické tvorby rozděleno celkem 610 000 Kč 

V oblasti dramatické tvorby bylo ve výběrovém řízení uděleno 21 nadačních příspěvků ve výši  
610.000,- Kč. Z toho 3 granty v hodnotě 135.000,-Kč a 18 stipendií ve výši 476.000,- Kč. 
 
 

 

Věda - vědecká a odborná literatura 
 

 
  Granty - periodika 

 
Botanica Nova, z.s. Nová Botanika 30 000 Kč 
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Česká geologická 

společnost 
Journal of Geosciences 20 000 Kč 

Česká společnost 

chemická 
Chemické listy 28 000 Kč 

Filosofický ústav AV ČR  Listy filologické 28 000 Kč 

Klub dr. Milady 

Horákové, z.s. 
Masarykův lid 10 000 Kč 

Masarykův ústav  

a Archiv AV ČR 

Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední 

Evropy 19. a 20. století 
28 000 Kč 

Matice moravská Časopis Matice moravské 33 000 Kč 

Mervart Pavel Parrésie 25 000 Kč 

Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně 
Vlastivědný věstník moravský 15 000 Kč 

OIKOYMENH Reflexe 15 000 Kč 

P3K s.r.o.  Geografické rozhledy 10 000 Kč 

Technická univerzita v 

Liberci 
Fontes Nissae - Prameny Nisy. Historie - památky - umění 10 000 Kč 

Ústav dějin umění AV 

ČR 
Umění 20 000 Kč 

Vesmír, s.r.o. Vesmír - časopis akademické obce 40 000 Kč 

Granty věda celkem 312 000 Kč 

    
Stipendia na cesty pro vědecké pracovníky do 35ti let věku 

 
Foltýnová Veronika Udržitelnost rozvojových projektů 20 000 Kč 

Stipendia na cesty celkem                                                                                                             20 000 Kč 

   
 
Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu  
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Petr Čornej Žižka, Život a doba husitského válečníka 25 000 Kč 

Miloslav Šimek 
Živá půda, Biologie půdy (1), Ekologie, využívání a 
degradace půdy (2) 

25 000 Kč 

Miroslava Palíková Nemoci a chorobné stavy ryb 25 000 Kč 

Jana Hercogová Klinická dermatovenerologie 25 000 Kč 

Cena za vědeckou literaturu celkem 100 000 Kč 

   Granty (14) celkem 312 000 Kč 

Cestovní stipendia (1) celkem 20 000 Kč 

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

V oblasti vědy, vědecké a odborné literatury rozděleno celkem 432 000 Kč 

   

V oblasti  podpory vědy, vědecké a odborné literatury bylo celkem rozděleno 19 nadačních příspěvků  
celkem ve výši 432.000,- Kč, z toho 14 grantů na periodika ve výši 312.000,- Kč, 1 stipendium na cesty 
mladých vědců ve výši 20.000,- 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 30 000 Kč 

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

Ondřej Fencl Nadační příspěvek 12 500 Kč 

Eugen Brikcius Nadační příspěvek 12 500 Kč 

PEN Klub Nadační příspěvek 30 000 Kč 

Divadlo Viola Nadační příspěvek                                                                                  15 000 Kč 

Příspěvky z rezervy SR celkem 140 000 Kč 

   

   
Nadační příspěvky kulturního programu cen nadace 

 Nosek Jindřich Fotodokumentace 6 000 Kč 

Ostatní Propagace výročních cen 2 300 Kč 

Prokůpková 
Miloslava 

Diplomy Hl. ceny 6 200 Kč 

Prokůpková 
Miloslava 

Diplomy Lit. ceny 4 500 Kč 
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Nadační příspěvky kulturního programu cen nadace celkem 19 000 Kč 

   Fond  Boženy Němcové 
 Udělené příspěvky z Fondu Boženy Němcové 
 Martin Stejskal Nadační příspěvek 20 000 Kč 

Tomáš Vondrovic Nadační příspěvek 20 000 Kč 

Udělené příspěvky z FBN celkem 40 000 Kč 
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IV. CENY Nadace ČLF 2020 

Cena Nadace ČLF za významné literární dílo roku 2019 

 
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 2019 vybrala expertní skupina pro literaturu 
vedená prof. Petrem. A. Bílkem tři tituly do užšího výběru Ceny Nadace ČLF 2020. 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 2019 
Vojtěch Klimt - Poddat se nemíním: Příběh knihtiskařů Krylových (nakl. Galén)  
Laudatio – Lukáš Prokop 
 
2. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2019 
Petr Hruška - Daleko do ničeho: Básník Ivan Wernisch (nakl. Host) 
Laudatio – Jan Šulc 
 
3. Cena Nadace ČLF za literární dílo roku 2019 
Michal Vrba - Kolem Jakuba (nakl. Argo) 
Laudatio – Petr A. Bílek 
 
Ceny Nadace ČLF za literární dílo roku 2019 udělila Nadace ČLF 24. září 2020 vzhledem k omezením 
daným epidemií Covidu-19 v prostorách Nadace na přátelském setkání se všemi oceněnými autory.  
 

Ceny Nadace ČLF za publicistiku za rok 2019 

_________________________________________________________________ 

Novinářská cena Karla Havlíčka Borovského a cena Novinářská křepelka jsou od roku 2020 udělovány 

společně s Novinářskou cenou Nadace OSF na jimi pořádaném slavnostním předávání den 17. června 

2020.  

Novinářská cena Karla Havlíčka Borovského byla udělena Ondřeji Houskovi (Hospodářské noviny) za 

kvalitní a kompetentní zpravodajství o dění v Evropské unii a postavení České republiky v jeho rámci. 

Cena je spojena s částkou 50.000,- Kč. 

Novinářská křepelka, cena pro novináře do 33 let věku byla udělena Lukáši Valáškovi (Aktuálně.cz) 

za objevné investigativní reportáže zaměřené na různá propojení ekonomických a politických zájmů u 

vrcholných  

Cena je spojena s částkou 3.333,- Kč. 
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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 64 zaslaných titulů, které 

může do soutěže podat každá právnická nebo fyzická osoba. 

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2019 získala díla: 

v oblasti společenských věd: 

Petr Čornej, za práci Jan Žižka, Paseka 2019 
 

v oblasti věd o neživé přírodě: 
Miloslav Šimek a kolektiv, za práci Živá půda, 2 svazky, Academia 2019 
 
v oblasti věd o živé přírodě: 
Miroslava Palíková (ed.), za práci Nemoci a chorobné stavy ryb, Jihočeská univerzita 2019 
 
v oblasti lékařských věd: 
Jana Hercogová et al., za práci Klinická dermatovenerologie, 2 svazky Mladá Fronta 2019 

Ceny Josefa Hlávky předali na slavnostním shromáždění 21. září 2020  v Hlávkových domech v Praze 

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. 

Dále bychom rádi vyjádřili své poděkování Nadaci OSF, která s námi organizuje předávání 

novinářských cen, jež tak po organizační a prezentační stránce získalo modernější a živější podobu.  

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 2019 na svém 11. (161.) zasedání 

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

 


