
 1 

 
 

Výroční zpráva o činnosti 
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ 

za rok 2014 
 
Obsah: 
 

ÚVOD 
 
1. PŘEHLED O MAJETKU NADÁNÍ A JEHO ZÁVAZCÍCH 

a) Přehled majetku Nadání 
b) Závazky Nadání 

 
2. PŘEHLED O POUŽITÍ MAJETKU NADÁNÍ 

a) Nadační činnost 
b) Náklady na provoz Nadání 

 
3. PŘEHLED O NADAČNÍCH DARECH 

 
4. PŘEHLED O OSOBÁCH - NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY NAD 10 000,- Kč 

 
5. DODRŽENÍ PRAVIDEL O OMEZENÍ NÁKLADŮ 

 
6. ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A 

ZÁVAŽNÉ INFORMACE ZE ZPRÁVY AUDITORA 
 
7. HOSPODAŘENÍ S PŘÍSPĚVKEM PŘIDĚLENÝM Z NIF 

 
8. ÚDAJE DLE § 21 ZÁKONA č. 563/1991 Sb., O ÚČETNICTVÍ, VE 

ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 

PŘÍLOHY: 
Zpráva nezávislého auditora 
Účetní výkaz „Rozvaha“ 
Účetní výkaz „Výkaz zisku a ztráty“ 
Příloha k účetní závěrce 

 
 
Výroční zpráva obsahuje 23 stran a byla schválena správní radou dne 22.6.2015 
 
 
 
 

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 
předseda správní rady a prezidia 



 2 

Úvod 
V roce 2014 jsme si připomněli 110 let existence Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 

Hlávkových“, nadace, jejíž činnost se uskutečňovala v několikrát se měnících právních 
podmínkách. Přesto si však, až do současné doby, zachovala svou právní kontinuitu v souladu 
s poslední vůlí svého zakladatele. Platný statut Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových“ je vypracován v souladu se závětí, původní nadační listinou a původním 
statutem Josefa Hlávky.  

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových (dále jen „Nadání“) založil Josef Hlávka svou 
poslední vůlí dne 25. ledna 1904. V ní stanovil: „Za universálního dědice veškerého svého 
jmění movitého i nemovitého jakéhokoliv druhu, tak jak toto jmění projednáním pozůstalosti 
zjištěno bude, ustanovuji právnickou osobu, která pro všechny časy nésti má jméno Nadání 
Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových…“ Navázal tím na své předchozí mecenášské a nadační 
aktivity ve prospěch vzdělanosti českého národa. Posláním Nadání bylo podporovat 
„veškerou vědeckou, literární a uměleckou činnost národa Českého a učinit výsledky této 
činnosti jakož i výsledky veškeré vědecké činnosti světové kulturnímu životu národnímu tak 
přístupnými, aby mohl z nich ve všech směrech výkonné své činnosti přímo těžiti“. Dalším 
cílem bylo podporovat „snaživé a způsobilé studenty českých vysokých škol pražských tím 
způsobem, aby poskytnutím částečného neb (bude-li možno) úplného zaopatření se jim 
umožnilo, by se mohli plnou svou silou věnovati výhradně jen úplnému svému vzdělání, na 
kterém se jak jich vlastní tak i budoucnost celého národa zakládá“.  

Nadání mělo tento cíl uskutečňovat především podporou „České Akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění“ a „Studentských kolejí českých vysokých škol 
Pražských“. Každá z těchto Josefem Hlávkou založených institucí měla vlastní statut, plnila 
poslání, které jí Josef Hlávka určil, a měla odlišný vztah k  Nadání. Podpora 
Národohospodářského ústavu byla upravena v duchu Hlávkova přání, po jeho smrti v nadační 
listině. Poslední vůle obsahovala také ustanovení o legátech nadačních obsahujících podporu 
dalších nadačních aktivit. 

Po sepsání své poslední vůle předložil Josef Hlávka návrh smlouvy mezi nadační správou 
a Josefem Hlávkou o uskutečnění jeho dalších nadačních záměrů. Odkaz Josefa Hlávky 
zabezpečoval i promyšlený Statut Nadání, v němž byla obsažena též možná řešení, při 
ohrožení jeho existence. Bylo v něm určeno, že jmění „nadání má po všechny časy zůstati 
jako výhradný a nerozdělený soukromý majetek, který vyjma dále ustanovených případů 
nesmí býti ani jemu ani jeho úkolům nikdy a za žádných podmínek ani odcizen ani odprodán 
a z té příčiny také ani nikdy zadlužen“.  

K řízení Nadání byla vytvořena Správa Nadání, v níž mělo působit šest členů volených 
určeným způsobem na šest let a tři doživotní členové. Doživotní členové nastupovali do 
funkcí uprázdněných třemi vykonavateli závěti a byli voleni kooptací na zvláštní schůzi všech 
členů Správy Nadání za přítomnosti alespoň šesti jejich členů včetně předsedy dvoutřetinovou 
většinou. Volení členové byli volitelní i na další období. Vedle kurátora, který byl předsedou 
Nadání, Statut obsahoval také ustanovení o protektoru Nadání.  

Ustanovení o rozlišení doživotních a dočasně volených členů spojovalo požadavky 
stability a kontinuity s potřebou postupných změn při řízení Nadání. Ustanovení 
o protektorovi mělo naproti tomu zabezpečit ochranu Nadání ze strany nejvyšších orgánů 
českých zemí. Do života uváděl záměry Josefa Hlávky až jeho nástupce ve funkci 
a dlouholetý jeho spolupracovník prof. JUDr. Antonín Randa. Nadační listina shrnovala 
všechna rozhodující ustanovení poslední vůle Josefa Hlávky z 25. ledna 1904 a k ní 
připojeného Statutu Nadání. Byl do ní zařazen také obsah návrhu smlouvy mezi Josefem 
Hlávkou a finanční prokuraturou z 6. února 1906 ohledně Národohospodářského ústavu. 
Konstatovala, že celkový majetek Nadání spočívající v nemovitostech zejména ve velkostatku 
a zámku v Lužanech, ve stavbách  Praze a ve Vídni, v cenných papírech a v dalším majetku 
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zjištěném v pozůstalostním řízení činil po vyčíslení 5 279 726 korun a  32 haléřů a byl 
odevzdán nabyvateli odevzdací listinou z 29. prosince 1909.  

V nadační listině byla také připomenuta vůle zůstavitele vyjádřená ve Statutu: „Nadačním 
úřadům státním přísluší dle stávajících zákonů toliko právo dozoru nad náležitým splněním 
všech úkolů nadačních, nepřísluší jim však právo do správy tohoto ,Nadání´ zasahovati, neb 
nějakou ingerenci v tom směru si osvojovati, kteráž jedině stanovené, nadační správě´ 
přináleží.“  

Nadační listina obsahovala slib a závazek členů nadační zprávy také ve jménu jejich 
nástupců, že ze všech sil se budou starati o stálé udržování nadace v platnosti a o jistotu 
nadačního jmění a dále závazek, že budou dbát, aby ustanovení této nadační listiny a dalších 
písemností uplatněných v pozůstalostním řízení se plnily. Dne 29. října 1911 potvrdila 
Zemská správa politická v Praze „Nadační listinu a Statut Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových“. Takto rozsáhlý a jednotlivcem finančně zabezpečený projekt podpory vědy, 
národní kultury, umění a vzdělanosti byl svým pojetím, promyšleností i ekonomickým 
jištěním naprosto unikátní. I v dnešní době je obdivuhodný.  

Činnost Nadání byla po celou dobu právní kontinuity úzce spojena s osudy české 
společnosti v kontextu evropských dějin. Společenské změny ovlivňovaly zaměření aktivit 
Nadání. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 se podařilo navázat na koncepci 
i reálnou činnost Nadání, jak ji stanovil Josef Hlávka ve své poslední vůli, jak a bylo 
obsaženo v nadační listině i když finanční a ekonomický otřes spojený s průběhem 1. světové 
války částečně znehodnotil majetkovou podstatu Nadání, zejména pokud jde o cenné papíry, 
byla nadační činnost v letech 1904–1939 pro rozvoj vědy, kultury, umění, a především 
vzdělanosti české společnosti velkým přínosem. Jenom podpora tří a půl tisíce chudých 
studentů ubytovaných zdarma v Hlávkově koleji znamenala otevření cesty k uplatnění 
nadaných vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí v české společnosti. Vznik československé 
státnosti vytvořil nové podmínky pro uplatnění Hlávkova odkazu. Československý stát se 
finanční podporou činnosti Akademie věd a Hlávkovy koleje na jeho realizaci podílel.  

Hlávkovo Nadání bylo podstatně existenčně zasaženo v letech 1939–1945 v době okupace 
českých zemí nacistickým Německem. V souvislosti s uzavřením českých vysokých škol, 
omezením vědecké a umělecké činnosti v českých zemích a zásahem proti nadacím bylo 
postiženo i Nadání. Administrátor Nadání Václav Skála zahynul v koncentračním táboře a na 
majetek Nadání v Lužanech byla německými úřady uvalena nucená správa. Po válce byly – 
podle ústavního dekretu prezidenta republiky o obnovení právního pořádku – právní úkony 
z období okupace prohlášeny nulitními a Nadání mohlo plně obnovit svou činnost. Odstranit 
bylo třeba zejména škody v zámeckém areálu.  

V roce 1948 nedošlo k výrazným změnám v orgánech Nadání, jež si zachovalo i v tehdejší 
politické atmosféře svou právní a personální kontinuitu. V Lužanech se Nadání zaměřilo na 
činnost v oblasti kulturní a vzdělávací, zejména pro Přešticko a celý plzeňský region. V roce 
1951 v rámci lužanských oslav 110. výročí narození Antonína Dvořáka a 60. výročí založení 
České Akademie pro vědy, slovesnost a umění Josefem Hlávkou byla u hlavního vchodu 
zámecké kaple odhalena pamětní deska Antonínu Dvořákovi. Vedle jeho skladeb byla 
koncertní činnost zaměřena též k odkazu Josefa Bohuslava Foerstera (byl v letech 1931–1939 
předsedou ČAVU a Nadání) a dalších českých skladatelů. V zámku bylo otevřeno muzeum, 
výstavy i přednášky byly věnovány Josefu Hlávkovi a jeho přátelům Jaroslavu Vrchlickému, 
Josefu Václavu Sládkovi, Juliu Zeyerovi, Antonínu Dvořákovi a dalším. V prostorách zámku 
a zámeckého areálu se uskutečňovaly také koncerty z děl skladatelů, připomínající Hlávkovu 
dobu. Takové aktivity měly rovněž přispět k uchování existence Nadání. 

V padesátých letech 20. století byla totiž existence Nadání opět vážně ohrožena. 
Rozhodnutím vlády byly zrušeny všechny české nadace. Výjimkou bylo Nadání Josefa, Marie 
a Zdeňky Hlávkových. Zásluhou tehdejšího funkcionáře Nadání prof. dr. Bohumila Němce, 
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působícího v orgánech Nadání již od roku 1912, i některých bývalých studentů Hlávkovy 
koleje se podařilo Nadání před zrušením uchránit. Všechny instituce, které se Josef Hlávka ze 
svého majetku rozhodl v zájmu českého národa podporovat, byly zestátněny, zrušeny nebo se 
jinak zásadně změnilo jejich právní a společenské postavení. V roce 1952 byla podle 
sovětského vzoru vytvořena Československá akademie věd a v důsledku toho zanikla Česká 
akademie věd a umění, iniciovaná Josefem Hlávkou. S tím souviselo i personální oddělení 
orgánů Nadání, které zůstalo soukromou právnickou osobou, od orgánů této nové státní 
instituce. Také toto plné personální oddělení Nadání od orgánů Akademie přispělo 
k zachování a právní kontinuitě Nadání a zachování části jeho majetku.  

Někteří odborníci působící v Národohospodářském ústavu byli v několika procesech 
odsouzeni za velezradu (např. dr. Jaroslav Nebesář, dr. Jaroslav Krejčí a další) a ústav přestal 
existovat. Hlávkova kolej, dříve patřící spolku „Studentské koleje českých vysokých škol“, 
byla převedena do vlastnictví československého státu. Reprezentace tohoto spolku, ve kterém 
byli účastni i profesoři vysokých škol, také zanikla.  

Do čela Nadání byl ve svých 79 letech postaven prof. Dr. Bohumil Němec. Se svými 
spolupracovníky, kteří, ač byli ve světě uznávanými vědci, nebyli zpočátku z politických 
důvodů jmenováni členy nově vzniklé ČSAV, pokračoval v udržování činnosti Nadání i přes 
výrazně zmenšenou podstatu nadačního jmění a za situace, kdy zanikly organizace, které se 
na tvorbě jejich orgánů měly podílet. Nové vedení Nadání v nových podmínkách zajišťovalo 
jeho samostatnou existenci v zájmu uchování Hlávkova odkazu a jeho cílů. Vedení Nadání 
převzalo také všechna práva a povinnosti, které byly, do té doby v Lužanech i v Praze 
personálně spojené s vedením předchozí České akademie věd a umění. Pod vedením prof. dr. 
Bohumila Němce tak byl po padesáti letech vydán nový statut, neboť znovu nastaly nové 
poměry, k nimž bylo třeba v zájmu uskutečnění jeho cílů přihlédnout a nastalé změny stvrdit.  

V § 4 Statutu z roku 1954, vypracovaného pod vedením prof. dr. Bohumila Němce, se 
uvádí: „Aby jmění Nadání, jeho úkoly a jeho práva, pokud jen to je lidsky možné, pro 
všechny časy neporušeně byly zachovány, ustavuje se k ochraně a správě nadačního majetku 
zvláštní sbor pod jménem Nadační správa Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových se 
sídlem v Praze. Nadační správa vede zcela samostatně správu nadačního jmění a bdí nad tím, 
aby úkoly, pro které Nadání bylo zřízeno, jak jsou uvedeny v § 1 tohoto statutu, byly řádně 
plněny. Ve svém úsilí nebude podléhati nikomu, jsouc zcela samostatnou, toliko právo dozoru 
nad plněním úkolů nadačních přísluší orgánům státní správy, k tomu všeobecně určeným. 
Podle potřeby může být i nadační správa přemístěna do Lužan. Vodítkem k dosažení 
nejvyšších cílů vzdělanosti a hospodářské zdatnosti českého lidu, jemuž toto Nadání má 
sloužiti, budiž nadační správě oddané vlastenectví, moudrost a láska k českému lidu, ty jí 
zajistí vždy a za všech poměrů ukážou pravou cestu, jak má spravovati a chrániti jí svěřené 
Nadání i jeho majetek a jak má plniti jeho úkoly, jakož i ochraňovati ode vší pohromy jeho 
práva i majetek a bdíti, aby výsledky její činnosti byly co nejlepší.“ Prof. dr. Bohumilu 
Němcovi a jeho spolupracovníkům se podařilo i v obtížných podmínkách zabezpečit existenci 
a značnou míru samostatnosti Nadání. 

Změnil se i způsob vytváření orgánů Nadání s ohledem na změny v úkolech a institucích 
obmyšlených Hlávkou. Zachováno však zůstalo rozlišení na členy správy doživotně 
ustanovené a dočasně volené. Členové správy Nadání byli voleni „z kruhů vědeckých, 
literárních, uměleckých a ekonomických“. Činnost Nadání se soustředila na pořádání 
kulturních a uměleckých akcí, rozvoj a propagaci národní kultury, zejména v západočeské 
oblasti. Obecné politické poměry, ani finanční podmínky neumožňovaly Nadání jinou 
činnost. Naděje ve Statutu vyjádřená, aby se v rámci Nadání uchránily i jiné nadační 
a nestátní aktivity, se nenaplnila a nepodařilo se ani ochránit samotné Nadání od dalších 
podstatných majetkových a jiných ztrát. Majetková podstata Nadání byla v letech 1948–1962 
zásahy státních orgánů neustále zmenšována. Budovy, zemědělská půda, lesy a rybníky 
Hlávkova velkostatku v lužanském katastru byly převedeny na stát a jiné organizace nebo 
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jednotlivce. Nadání existovalo formálně jako tzv. „jiná než socialistická organizace“ 
s vlastivědným posláním a zbytkem původního majetku, který tvořily nadační domy v Praze, 
zámek s parkem a zahradou v Lužanech. 

V roce 1966 zemřel ve věku 93 let významný vědec a předseda správy Nadání akademik 
prof. dr. Bohumil Němec, DrSc. Nadání tak přišlo o svého představitele, strážce kontinuity při 
naplňování Hlávkova odkazu i inspirátora nadačních aktivit, které hrály nemalou úlohu 
zejména v kulturním rozvoji přeštického regionu. Především z jeho iniciativy se v Hlávkově 
rodném   kraji   pořádaly   koncerty,  výstavy  a  přednášky, organizovaly oslavy A. Dvořáka 
a J. B. Foerstera a dalších umělců. V době jeho působení byla velká péče věnována také 
ochraně zámeckého parku, kladl se důraz na botanické aspekty bohatství Hlávkova ideového 
dědictví. V té době i v následujícím období se potvrdilo, jak velkou roli mají osobnosti, které 
Hlávkův odkaz uchovávají a v měnících se a často obtížných podmínkách mají zájem 
i odvahu jej chránit. 

Po roce 1968 byla existence Nadání znovu zpochybněna, ohrožení se však podařilo 
překonat. V roce 1969 vydala kulturní správa Národního výboru hlavního města Prahy nový 
Statut Nadání, jímž potvrdila jeho kulturní poslání, strukturu a kontinuitu, ale dále omezila 
jeho samostatnost. 

K poslednímu pokusu o zrušení Nadání došlo v roce 1987. Finanční situace Nadání jako 
nesocialistické organizace byla delší dobu velmi neutěšená. Jediný příjem Nadání, nájemné 
z bytových a nebytových prostor, nepostačoval ani na nutnou údržbu nadačních domů v Praze 
a zámku v Lužanech. Proto se tehdejší správa Nadání rozhodla na schůzi dne 26. 3. 1987 
ukončit k 31. 12. 1987 činnost Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a „podle § 16 a 17 
statutu, ... ve smyslu § 29–31 vyhlášky č. 90/1984 Sb., o správě národního majetku navazující 
na ustanovení § 3 a § 15 statutu – veškerý movitý a nemovitý majetek vč. mobiliáře bezplatně 
předat podle § 4 vyhlášky č. 90/1984 Sb. do státního socialistického vlastnictví darovací 
smlouvou příslušnému okresnímu /obvodnímu/ národnímu výboru do prozatímní správy.“ 
O tomto rozhodnutí, které vyvolalo mezi kulturními a vědeckými osobnostmi v Praze, 
plzeňském regionu i jinde odpor, informovala správa Nadání dohlédací orgán, kulturní odbor 
Národního výboru hlavního města Prahy. Více než rok probíhala složitá jednání, než byl 
nalezen způsob, jak Nadání před zrušením uchránit. České vysoké učení technické v Praze, 
které spravovalo Hlávkovu kolej, projevilo zájem o zachování nadace a podalo návrh na 
ustavení nových orgánů Nadání ze svých vědeckých a odborných pracovníků. Vedoucí 
kulturního odboru Národního výboru hlavního města Prahy jmenoval dne 13. 6. 1988 jako 
„dohlédací orgán Nadání ve smyslu § 16 Statutu“  prozatímně nové členy prezidia a správy. 
Řádná volba členů prezidia a správy Nadání se konala dne 15. 9. 1988. Předsedou i dalšími 
členy Nadání byli zvoleni představitelé ČVUT v čele s rektorem prof. Ing. Jiřím Klímou, 
DrSc. Nová správa Nadání se zavázala pečovat o odkaz a památku architekta Josefa Hlávky, 
včetně údržby, ochrany a zvelebování stávajícího movitého a nemovitého majetku Nadání.  

Do vedení Nadání byl tehdy zvolen i doc. PhDr. Jaroslav Nedvěd, CSc. Především jeho 
zásluhou se po roce 1989 nejstarší česká nadace mohla vrátit ke svému nejvýznamnějšímu 
poslání – podporovat vysokoškolské studenty, mladé nadějné vědecké pracovníky 
a talentované umělce. Pod jeho vedením se Nadání stalo silnějším ekonomickým subjektem, 
čímž byly zlepšeny podmínky pro jeho významnou kulturní a společenskou činnost i do 
budoucna.  

Zásadní společenské změny, které nastaly po listopadu roku 1989, vytvořily pro činnost 
Nadání zcela nové podmínky. Právní úprava nadací neexistovala a Nadání bylo jedinou 
nadací, která přetrvala a vstoupila do nových společenských poměrů. Státní orgány teprve 
postupně vytvářely podmínky pro nadační činnost a její rozvoj a evidenci. Tehdejší správa 
Nadání se rozhodla získat finanční prostředky pro obnovenou nadační činnost 
podnikatelskými aktivitami. Jak se však ukázalo, podnikatelská rizika mohla ohrozit původní 
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smysl i existenci Nadání, a vedení Nadání se proto v roce 1993 rozhodlo vrátit k původnímu 
poslání Nadání a přistoupilo k  personální obměně členů jeho orgánů tak, aby lépe odpovídalo 
duchu Hlávkova odkazu a platnému statutu, který reagoval na novou právní úpravu 
a dosavadní zkušenosti založené předchozími statuty z doby Josefa Hlávky a Bohumila 
Němce. V tomto duchu byla zejména obnovena činnost Národohospodářského ústavu Josefa 
Hlávky a podpora studentů Hlávkovy koleje 

Dalšími členy správy Nadání byli postupně, po konzultacích s vedením AV ČR, největších 
pražských vysokých škol a představiteli Magistrátu hl. města Prahy, zvoleni představitelé 
pražských vysokých škol a Akademie věd ČR. Změněn a aktivován byl i kontrolní orgán 
Nadání. Došlo i ke změně osoby administrátora Nadání. V roce 1992 byl do správy zvolen 
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., v roce 1993 prof. RNDr. Přemysl Beran, DrSc., prof. 
Jaroslav Vostrý, doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. a doc. Ing. Lubomír Ohera, CSc. Volba 
prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc. v roce 1994 a Ing. arch. Jiřího Vovse v roce 1995 
výměnu volených členů správy tehdy uzavřela. Měnilo se i složení doživotních členů správy 
Nadání. Po rezignaci prof. Klímy se stal předsedou Nadání doc. Nedvěd a prezídium bylo 
doplněno o prof. Pechara.  V roce 1993 odešel z prezidia Nadání prof. Ing. Ĺubomír Kalivoda, 
DrSc. a na jeho místo zvolila správa prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc. Prezidium Nadání 
pracovalo ve složení doc. PhDr. Jaroslav Nedvěd, CSc., předseda, místopředseda prof. JUDr. 
Václav Pavlíček, CSc. a člen prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc. Byl aktivován kontrolní 
orgán Nadání. V roce 1994 byl Ing. Oldřich Spanilý zvolen předsedou kontrolní komise 
a jejími členy prof. Ing. Břetislav Benda, DrSc. a RNDr. Vladimír Petrus, CSc. Po úmrtí doc. 
PhDr. Jaroslava Nedvěda, CSc. v  roce 2000 byl zvolen předsedou správní rady Nadání prof. 
Václav Pavlíček, místopředsedou prof. Jaroslav Vostrý a správní rada byla doplněna o prof. 
Ing. Milana Sojku, CSc. 

V roce 2005 skončilo druhé šestileté volební období členům správní rady Nadání prof. 
RNDr. Přemyslu Beranovi a koncem roku doc. Ing. Lubomíru Oherovi, CSc. Do správní rady 
byli zvoleni doc. JUDr. Marie Karfíková, CSc. a prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., dříve rektor 
ČVUT.  

V roce 2006 skončilo druhé šestileté volební období v dozorčí radě Nadání RNDr. 
Vladimíru Petrusovi, CSc. a Ing. Oldřichu Spanilému. Do dozorčí rady byli zvoleni jako 
členové prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. a doc. Ing. Zdeněk Vospěl, CSc. Předsedou dozorčí 
rady byl zvolen prof. Ing. Břetislav Benda, DrSc.  

V roce 2009 zemřel prof. Ing. Milan Sojka, CSc. Do správní rady Nadání byl zvolen prof. 
RNDr. Jan A. Víšek, CSc., dříve děkan Fakulty sociálních věd UK. Správní rada při obměně 
orgánů Nadání nadále využívá podnětů představitelů vysokých škol a Akademie věd ČR. 

V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. ze dne 3. září 1997 byla Nadace „Nadání Josefa, 
Marie a Zdeňky Hlávkových“ dne 11. září 1998 zapsána do rejstříku nadací v oddílu N, 
vložce číslo 28/1 u Krajského obchodního soudu v Praze. Nový statut Nadání reagoval na 
požadavky obsažené v nově přijatém zákoně o nadacích a na nové společenské poměry tak, 
aby mohly být podporovány co nejlépe zájmy českého národa v duchu přání Josefa Hlávky 
a dosavadních tradic Nadání.  
 

Řídící a kontrolní orgány Nadání k 31.12.2014 

Správní rada 
Členové prezidia 
předseda 

prof. Dr.h.c. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 
právník 
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místopředseda 

prof. Jaroslav Vostrý 
divadelník 
člen prezidia 

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc. 
architekt 
Členové správní rady 

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 
neurolog 
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
právník 
prof. Dr.h.c. PhDr. František Šmahel, DrSc. 
historik 
prof. RNDr. Jan A. Víšek, CSc. 
ekonom 
Ing. arch. Jiří Voves 
malíř, grafik 
prof. Dr.h.c. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 
stavební inženýr 

Dozorčí rada 
předseda 

prof. Dr.h.c. Ing. Břetislav Benda, DrSc. 
elektroinženýr, manažer 
Členové dozorčí rady 

prof. Dr.h.c. MUDr. Josef Syka, DrSc. 
fyziolog 
doc. Ing. Zdeněk Vospěl, CSc. 
matematik 
 
administrátor 

Ing. Zdeněk Kouba 
tajemnice 

PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc. 
 
Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 
předseda 

prof. Dr. h.c. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 
místopředseda 

prof. Ing. Milan Žák, CSc. 
členové rady 

prof. RNDr. Přemysl Beran, DrSc. 
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 
JUDr. Michal Illner, CSc. 
prof. PhDr. Vladimír Kašík, DrSc. 
doc. Ing. Karel Müller, CSc. 
prof. Ing. Václav Průcha, CSc. 
PhDr. Dagmar Rýdlová, CSc. 
doc. PhDr. Michal Šobr, CSc. 
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. 
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1. PŘEHLED O MAJETKU NADÁNÍ A JEHO ZÁVAZCÍCH 

 
Podstatnou část majetku Nadání tvoří nemovitý majetek na území hlavního města Prahy 
a v katastru obce Lužany u Přeštic. V Praze Nadání vlastní objekt na adrese Praha 1, 
Jungmannova č. p. 736, kde jsou k dispozici byty i nebytové prostory. Další objekt ve 
vlastnictví Nadání se nachází na adrese Praha 4, Hvězdova č. p. 1322 a jedná se o bytový 
dům. Tyto dva objekty jsou rozhodující pro krytí finančních potřeb hospodářské i nadační 
činnosti Nadání. 
V Lužanech u Přeštic vlastní Nadání zámek, který byl rodinným sídlem Josefa Hlávky 
a přilehlá hospodářská stavení, která původně sloužila zemědělským účelům. Toto středisko 
je ztrátové a je financováno z pražských výnosů. 

Dalším zdrojem financování nadační činnosti jsou výnosy z prostředků, které Nadání 
obdrželo prostřednictvím Fondu národního majetku z Nadačního investičního fondu. Veškeré 
tyto prostředky jsou investovány v souladu se smlouvou uzavřenou s Fondem národního 
majetku ve znění dodatku č. 6 a jsou také ve výši 35 475 tis. Kč součástí nadačního kapitálu. 
Ministerstvo financí ČR jako právní nástupce Fondu národního majetku uzavřelo 
k 30.10.2014 s Nadáním Dohodu o ukončení smlouvy, která se týkala hospodaření 
s prostředky z Nadačního investičního fondu. Na základě této dohody se prostředky, které 
byly na Nadání převedeny Smlouvou o převodu ve prospěch Nadání nevrací a zůstávají 
součástí nadačního kapitálu Nadání, kde také byly k 31.12.2014 zaúčtovány.   

Na základě příkazu předsedy správní rady byly provedeny pravidelné fyzické inventury 
DHIM, DNIM a kulturního mobiliáře k 31. 12. 2014 na střediscích Praha a Lužany. Nebyly 
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.  
 

a) Přehled majetku Nadání 
Účetní stav dlouhodobého  majetku k 31.12.2014 [v tis.Kč] 315 866 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 23 
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (078) - 23 
Pozemky (031) 84 382 
Umělecká díla a předměty (032) 29 593 
Stavby (021) 209 695 
Oprávky ke stavbám (081) - 8 736 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 2 421 
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (082) - 1 603 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 1 165 
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku (088) -1 165 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)  114 

 
Hlavní změny ve výši dlouhodobého majetku Nadání k 31. 12. 2014: 
 
- navýšení majetku na účtu 021 – stavby o 16 568 tis. Kč. Ke zvýšení došlo zejména   
zhodnocením budovy v Praze 1, Jungmannova č.p. 736 ve výši 8 900 tis. Kč v důsledku 
dohody o skončení nájmu a vzájemném vypořádání s firmou REX reality s.r.o. ze dne 
16.7.2014. V r. 2014 fyzická osoba darovala Nadání byt v Praze, který byl oceněn znaleckým 
posudkem na 3 210 tis. Kč, o což byla zvýšena hodnota majetku na tomto účtu. Zbývající 
navýšení ve výši 4 458 tis. Kč představují rekonstrukční práce bytových a nebytových prostor 
realizované v Praze a Lužanech. 
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- navýšení majetku na účtu 031 – pozemky o 290 tis. Kč souvisí s výše uvedeným darem 
fyzické osoby, kdy pozemky v souvislosti s darovanou nemovitostí byly znalcem oceněny na 
výše uvedenou částku 
 
Stav zásob k 31. 12. 2014 [v tis. Kč]          802 
 
Podstatnou část zásob a to ve výši 615 tis. Kč, tvoří reprezentativní publikace „ Hlávkovy 
Lužany“, kterou vydalo Nadání vlastním nákladem. Předpokládá se, že podstatná část nákladu 
bude postupně použita v rámci nadační činnosti. Na zásobách zůstává i dubové dřevo, které 
bylo vytěženo v r. 2013 a oceněno cenou pořízení ve výši 139 tis. Kč.  
 
Stav krátkodobého finančního majetku k 31. 12. 2014 [v tis. Kč] 57 653 
 
Na běžných účtech byl k 31. 12. 2014 zůstatek 57 468 tis. Kč. Zbývající finanční majetek je 
tvořen hotovostí v pokladnách v Praze a Lužanech v celkové výši 107 tis. Kč a ceninami 
v celkové hodnotě 78 tis. Kč. 
 
Stav pohledávek k 31. 12. 2014 [v tis. Kč] 5 959 
z toho:  
- odběratelé (311) 3 756 
- poskytnuté provozní zálohy (314) 1 938 
- ostatní pohledávky (315) 1 891  
- opravná položka k pohledávkám (391) -1 626 
- pohledávky za zaměstnanci 0 

 
Odběratelé (311): na tomto účtu jsou vedeny pohledávky za nájemným z bytových 
i nebytových prostor a dále rozúčtované náklady za služby, vodu, plyn, elektřinu, které byly 
přefakturovány nájemcům do konce roku 2013 a nebyly dosud uhrazeny. K výraznému 
snížení pohledávek v r. 2014 došlo v důsledku uzavření dohody o skončení nájmu 
a vzájemném vypořádání mezi Nadáním a firmou REX Reality s.r.o. jejímž předmětem bylo 
započítání dluhu na nájemném ve výši 8 900 tis. Kč proti stavebním úpravám, které provedl 
nájemce na nadačním objektu v Praze 1, Jungmannova č. p. 736, čímž na druhé straně došlo 
ke zvýšení hodnoty domu, což se promítlo do navýšení účtu 021( stavby ) o tuto částku.   
 
Poskytnuté provozní zálohy (314): jedná se o zálohy poskytnuté PRE, Pražským 
vodovodům a kanalizacím, komunálním službám, plynárnám a dalším dodavatelům.  Zvýšení 
záloh o 1 006 tis. Kč oproti r. 2013, představuje zejména vyplacená záloha na rekonstrukci 
výtahu ve výši 625 tis. Kč, která bude vyfakturována až v r. 2015. 
  
Ostatní pohledávky (315): pohledávky za služby spojené s nájmem. Jde zejména o náklady 
nájemců za služby, vodu, plyn, elektřinu, výtah a popelnice za rok 2014, které budou teprve 
přeúčtovány na základě ročního vyúčtování, které bude provedeno v roce 2015.  
 
Opravná položka k pohledávkám (391): opravné položky vytvořené k pohledávkám, které 
splňovaly zákonné podmínky pro jejich vytvoření. 
 
Jiná aktiva celkem k 31. 12. 2014 [v tis. Kč]    213 
náklady příštích období (381)      66 
příjmy příštích období (385)         147 
Náklady příštích období (381) : jedná se o předplacené služby na r. 2015 
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Příjmy příštích období (385): k výraznému snížení oproti stavu k 31. 12. 2013, který činil 
1 503 tis. došlo v důsledku ukončení původní nájemní smlouvy s firmou firmy REX 
REALITY s. r.o., kdy druhá splátka ročního nájmu byla hrazena k 10. 1. roku následujícího, 
a to ve výši 1 503 tis. Kč. Nová nájemní smlouva změnila data splatnosti tak, že k této situaci 
již nedochází. Částka 147 tis. Kč představuje úroky z termínovaných účtů, které budou 
vyplaceny Nadání až v r. 2015. 
 

b) Závazky Nadání 
Závazky k 31. 12. 2014 [v tis. Kč] 8 759 
z toho:  
- dodavatelé (321)  959 
- přijaté zálohy (324) 7 245 
- ostatní závazky (325) 0 
- zaměstnanci (331) 208 
- závazky k institucím SZ a VZP (336) 120 
- daň z příjmů (341) 0 
- ostatní přímé daně (342) 36 
- ostatní daně a poplatky 3 
- dohadné účty pasivní (389) 188 

 
Dodavatelé (321): jedná se zejména o faktury energetických závodů, plynáren, Telefónica O2 
a dalších dodavatelů, které se fakticky vztahují k roku 2014, ale byly uhrazeny až v roce 
2015. 
 
Přijaté zálohy (324): zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy na služby a platby nájemců na 
následující rok, které přišly na bankovní účet ještě v roce 2014. Jsou zde zaúčtovány i jistoty 
z nájemních smluv, což je v důsledku nově uzavíraných smluv důvod proč se přijaté zálohy 
meziročně zvýšily. 
 
Zaměstnanci (331), závazky k institucím SZ a VZP (336), ostatní přímé daně (342): tento 
závazek Nadání má důvod ve zpracování prosincových mezd v lednu 2015. 
 
Daň z příjmů (341): za rok 2014 nevznikla Nadání daňová povinnost.  
 
Dohadné účty pasivní (389): jedná se o případy, které nelze zaúčtovat jako běžné závazky, 
avšak věcně a časově s daným účetním obdobím souvisí náklad v předpokládané výši. Jedná 
se např. o nevyfakturované, ale provedené práce nebo dodávky služeb, které nebyly do konce 
roku vyúčtovány.  
 

2. PŘEHLED O POUŽITÍ MAJETKU NADÁNÍ 

a) Nadační činnost 
V roce 2014 naplňovalo Nadání Hlávkových poslání a odkaz svého zakladatele Josefa 
Hlávky. Podporovalo především vynikající vysokoškolské studenty, nadějné vědecké 
pracovníky a talentované mladé umělce, kteří prokázali schopnost tvořivé činnosti. Při 
rozhodování o přiznání nadačních příspěvků přihlíží správní rada Nadání k zásadám, které 
vyjádřil Josef Hlávka ve své poslední vůli. Přihlíží vždy k sociálním podmínkám žadatelů 
o nadační příspěvek, neposkytuje nadační příspěvky pro obchodní, politické nebo církevní 
účely či poslání s nimi související, prostřednictvím činnosti Národohospodářského ústavu 
Josefa Hlávky (NÚJH) podporuje samostatnou badatelskou činnost v oblasti národního 
hospodářství. Aktivity NÚJH jsou v duchu odkazu Josefa Hlávky vedeny přáním, aby český 
národ byl schopen obstát v ekonomické soutěži evropských národů.  
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Správní rada v roce 2014 vyhověla tradičně všem žadatelům, kteří splnili podmínky, které 
jsou pro udělení nadačního příspěvku předepsány. Tyto podmínky jsou každoročně 
zveřejněny v Programu nadační činnosti pro příslušný rok a v textu Veřejné soutěže o získání 
nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v daném roce. 
Jsou vydány tiskem a pro zájemce o nadační příspěvky uveřejněny i na webových stránkách 
Nadání. Jsou také posílány veřejným vysokým školám, vědeckým a odborným institucím. 
Úspěšní žadatelé o nadační příspěvek obdrží finanční částku po podpisu darovací smlouvy, 
která obsahuje i podmínky pro užití nadačního příspěvku. Do stanovené lhůty od podpisu 
smlouvy jsou pak povinni zaslat do administrace Nadání zprávu o použití nadačního 
příspěvku. Zpráva je podepsána i garantem žádosti, který správní radě žadatele doporučil. 
V roce 2014 činila celková částka vyplacená na nadační činnost 4 543 554,- Kč. Jedná se 
zvláště o následující příspěvky:  
 

Nadační příspěvky navazující na „legáty nadační“ podle poslední vůle Josefa Hlávky 
Ve své poslední vůli z roku 1904 vyslovil Josef Hlávka přání, aby byly každoročně uděleny 
„legáty nadační“, pokud budou trvat podmínky, které pro jejich udělení stanovil. Přes 
několikeré změny společenských poměrů správní rada i nadále respektuje přání Josefa Hlávky 
i jeho vztah k obmyšleným institucím, který vyjádřil ve své poslední vůli. V roce 2014 
přiznala proto správní rada Nadání městu Přeštice částku 100 000,- Kč. Částka byla použita 
na podporu talentovaných žáků na místních školách. Gymnázium Jaroslava Vrchlického 
v Klatovech obdrželo částku 80 000,- Kč. Vedení školy ji rozdělilo mezi studenty, kteří 
prokázali mimořádné úspěchy ve studiu a vzdělávacích, i mezinárodních, soutěžích. 
Národnímu muzeu v Praze byla přiznána částka 100 000,- Kč, která byla určena na doplnění 
sbírek muzea. Částka 100.000,- Kč byla muzeu proplacena muzeu v roce 2015. V rámci 
„legátů nadačních“ Josefa Hlávky nominuje Vysoké učení technické v Brně své vynikající 
studenty na Cenu Josefa Hlávky. V  roce 2014 nominoval rektor VUT na toto ocenění 
takových studentů pět. Každému z nich byla vyplacena částka 25 000,- Kč, což je zahrnuto 
v Ceně Josefa Hlávky. 
Na výše uvedené nadační příspěvky vynaložilo Nadání částku v celkové výši 180 000,- Kč. 
 
Nadační příspěvky pro podporu vědecké, literární a umělecké činnosti 
Forma této nadační činnosti je určena především vysokoškolským studentům v magisterském 
nebo doktorském studiu, mladým vědcům a umělcům. Tito také o ni projevují největší zájem, 
pokud plánují studijní pobyt na některé ze zahraničních univerzit, či se chtějí zúčastnit 
mezinárodní konference, nebo umělecké soutěže. V roce 2014 kontaktovalo administraci 
Nadání telefonicky, dopisem či e-mailem více než tisíc zájemců o tento nadační příspěvek. 
Pracovníci administrace Nadání jim poskytli informace o podmínkách, za kterých jsou 
nadační příspěvky správní radou přiznávány. O přiznání nadačního příspěvku ve formě 
cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia pak požádalo správní radu 226 žadatelů, 
z nichž 138 příspěvek získalo, neboť splnili požadované podmínky (seznam osob, jimž byly 
poskytnuty nadační příspěvky vyšší než 10 000,- Kč, viz kapitola 4 této zprávy). 
V roce 1998 schválila správní rada Nadání, po dohodě s tehdejším přednostou kliniky 
a k uctění památky Josefa Hlávky, projektanta a stavitele Zemské porodnice v Praze 
(v současné době zde sídlí Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy) doktorská stipendia, každé ve výši 20 000,-Kč. Kandidáty na stipendia navrhuje 
správní radě každoročně přednosta kliniky. V roce 2014 udělila správní rada na doporučení 
přednosty toto stipendium třem mladým nadějným lékařům kliniky.  Každým rokem pořádá 
vedení kliniky v kapli porodnice novoroční koncert, na kterém je připomínána osobnost 
Josefa Hlávky. Ve spolupráci s vedením Všeobecné fakultní nemocnice a vedením 
Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF a VFN byla v roce 2014 připravována instalace 
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pamětní desky Josefa Hlávky na budově porodnice. Deska bude odhalena v roce 2015, při 
příležitosti 140. výročí otevření porodnice. 
V roce 2014 bylo na podporu vědecké, literární a umělecké činnosti vynaloženo celkem  
1 351 300,- Kč. 
Všichni úspěšní i neúspěšní žadatelé byli o výsledku projednání své žádosti správní radou 
Nadání informováni telefonicky či písemně. Téměř všichni žadatelé, kterým byl nadační 
příspěvek přiznán, poslali do administrace Nadání zprávu o využití nadačního příspěvku 
v dohodnutém termínu. Několika z nich však musela být tato z darovací smlouvy plynoucí 
povinnost připomenuta. 

Medaile Josefa Hlávky 
Medaile je určena vybraným nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění jako 
ocenění jejich celoživotního díla. Na návrh vedení pražských vysokých škol a předsedy AV 
ČR ji uděluje správní rada Nadání od roku 1996. Do roku 2002 byla oceněným spolu 
s diplomem předávána finanční částka 20 000,- Kč. Rozhodnutím správní rady ze dne 
8.9.2003 byla tato částka zvýšena na 50 000,- Kč. Medaile Josefa Hlávky jsou oceněným 
slavnostně předávány v předvečer státního svátku 17. listopadu na lužanském zámku. 
Na návrh rektora Akademie múzických umění získal medaili prof. Jiří Chvála, český 
sbormistr a pedagog Hudební a taneční fakulty AMU, dirigent vybraného vkusu pro výraz 
a sloh interpretované hudby, umělecké preciznosti, estetického cítění a fantazie, 
dramaturgické odvahy, pedagogického umu, ale i umělecké pokory. V roce 1959 se stal 
druhým sbormistrem Kühnova dětského sboru, v jeho čele stojí od roku 1967. Sbor pod jeho 
vedením se stal ve svém oboru světovou špičkou, spolupracuje s předními osobnostmi 
hudebního světa, realizoval desítky nahrávek, koncertoval a koncertuje prakticky na všech 
světových kontinentech. Pod jeho vedením zvítězil sbor na mnoha mezinárodních pěveckých 
soutěžích. Od roku 1958 působí na katedře dirigování HAMU, v pedagogické roli působí 
i v zahraničí, byl členem porot mnoha mezinárodních soutěží. 
Na návrh předsedy Akademie věd České republiky byl na ocenění nominován doc. Ing. 
Vladimír Hnatowicz, DrSc., vědec působící v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Lze jej označit 
za duchovního otce především vývoje jaderných analytických metod založených na interakci 
nabitých částic s látkami a jejich využití v interdisciplinárním výzkumu v České republice. 
Zavedl metody a postupy, které jsou nezastupitelným nástrojem ve výzkumu struktury 
i vlastností nových materiálů v řadě oborů. Zasloužil se o vybudování nové laboratoře pro 
modifikaci a analýzy látek iontovými svazky s využitím elektrostatického urychlovače typu 
Tandetron, která v současné době patří svým vybavením k evropské špičce. Je spoluautorem 
více než 350 odborných prací a spoluautorem několika monografií. Je řešitelem nebo 
spoluřešitelem mnoha grantových projektů. Od roku 1989 se úspěšně věnuje i pedagogické 
činnosti. 
Na návrh rektora Českého vysokého učení technického převzal medaili prof. Ing. Petr Moos, 
CSc., jeden z největších českých odborníků na řízení dopravy, problematiku dopravních 
a telekomunikačních systémů. Jeho odborná profesní dráha je úzce spojena s Českým 
vysokým učením technickým. V roce 1998 byl ministrem dopravy a spojů České republiky. 
Je zakladatelem Fakulty dopravní ČVUT a po dvě volební období působil jako její děkan. Je 
výborným pedagogem, přednášel i na zahraničních univerzitách. Je autorem nebo 
spoluautorem více než 120 odborných článků v časopisech a referátů na mezinárodních 
konferencích, 4 monografií a desítky učebnic. V současné době je vedoucím Ústavu 
informatiky a telekomunikací na Fakultě dopravy ČVUT v Praze. Je členem vědeckých rad 
několika fakult v České republice, v zahraničí působí jako místopředseda výboru EURNEX. 
Úzce spolupracuje i s firmami v oblasti telekomunikací a dopravy, je autorem několika 
patentů. 
Na návrh rektora České zemědělské univerzity získal toto ocenění prof. Ing. Václav Vaněk, 
CSc., který celý svůj profesní život spojil s Českou zemědělskou univerzitou. Od počátku 
byla jeho vědecká činnost soustředěna na problematiku výživy rostlin a především na otázky 
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transformace půdního dusíku a příjmu dusíku rostlinami. Své rozsáhlé znalosti oboru zúročil 
v sepsání řady publikací a jeho knihy slouží už několika generacím studentů i odborníků. Je 
vynikajícím pedagogem, na jeho práci navázala řada jeho žáků i mladších kolegů. Jako děkan 
Agronomické fakulty ČZU se podílel na rozvoji fakultních vědeckých pracovišť a ve 
spolupráci s mladšími kolegy z nich vybudoval přední evropská pracoviště. Přednáškami 
i články v médiích propaguje otázky výživy rostlin i racionální použití hnojiv. 
Na návrh rektora Univerzity Karlovy obdržel medaili prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., jeden 
z nestorů Matematicko- fyzikální fakulty UK, na níž působí bez přerušení od roku 1961. 
Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou teorie kategorií a struktur, v poslední době pak zejména 
otázky související s teoretickou informatikou. Jeho více než 150 publikovaných odborných 
článků spadá do kombinatoriky, topologie, teorie kategorií, teorie her, algebry a dalších 
oblastí. Je světově uznávaným expertem v bezbodové topologii, o níž vydal spolu s prof. 
Jorge Picadem zásadní monografii.  Prof. Pultr ovlivnil generace studentů a kolegů svou 
odborností a příkladným přístupem nejen k vědeckému bádání, ale i k pedagogické práci.  
Vyplaceno tak bylo 250 000,- Kč. 
 
Cena Josefa Hlávky 
Ceny Josefa Hlávky byly v roce 2014 uděleny po dvaadvacáté. V roce 1993, kdy bylo toto 
ocenění vybraným studentům uděleno poprvé, jim byly předány diplomy ceny a proplacena 
částka 14 000,- Kč. Od roku 1994 byla cena spojena s předáním částky 20 000,- Kč. V roce 
2009 rozhodla správní rada o navýšení částky na 25 000,- Kč každému z nositelů Ceny Josefa 
Hlávky. Na toto významné ocenění bylo rektory pražských vysokých škol, rektorem 
Vysokého učení technického v Brně a předsedou Akademie věd ČR nominováno v roce 2014 
46 nejlepších studentů, absolventů, doktorandů či mladých vědeckých pracovníků. Na zámku 
Josefa Hlávky byly diplom ceny a částka 25 000,- Kč slavnostně předány 40 nominovaným 
kandidátům. 6 z oceněných nemohlo být na slavnostním předání přítomno (pobyty 
v zahraničí, nemoc). Diplom a částka 25.000,- Kč jim byly proto předány individuálně. 
Čtyřem z nich v ještě v roce 2014, dvěma budou předány v roce 2015. Diplomy Ceny Josefa 
Hlávky a částka 25.000,- Kč byla v roce 2014 předána též čtyřem nominovaným z roku 2013, 
kteří se vrátili z dlouhodobého pobytu v zahraničí. Seznam oceněných, kterým bylo v roce 
2014  proplaceno 25.000,- Kč viz  kapitola 4 této zprávy.   
Celková částka vynaložená v roce 2014 na Cenu Josefa Hlávky tak činila 1 200 000,- Kč 
(834 744,70 Kč z vlastních finančních zdrojů, 365 255,30 Kč z prostředků NIF). 
Cena Josefa Hlávky je nominovaným předávána tradičně v předvečer oslav státního svátku 
17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech. Slavnostního aktu se účastní členové 
správní rady Nadání a další významní hosté. Cena Josefa Hlávky je prestižním oceněním 
a předseda Akademie věd ČR i rektoři vysokých škol, kteří se na výběru studentů, mladých 
vědců a umělců podílí, jsou zárukou každoročního výběru skutečně těch nejlepších.  
 
Cena architekta Josefa Hlávky v mezinárodní soutěži Young Architect Award ABF 
Na základě platné smlouvy mezi Nadáním a organizací ABF je od roku 2007 tato cena 
udělována každoročně. Členem odborné komise, která garantuje výběr nejlepších prací 
v kategorii studentské práce je prof. Ing. arch Josef Pechar, CSc., člen správní rady a prezídia 
Nadání. V roce 2014 získal diplom ceny a částku 25 000,- Kč student Fakulty architektury 
VUT Brno Jan Kubát za studii „Revize v nitrobloku“. 
 
Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu 
Toto ocenění uděluje Nadání spolu s Nadací Český literární fond (dále Nadace ČLF) na 
základě obnoveného statutu Literární ceny Josefa Hlávky z roku 1995 (ocenění bylo v roce 
2011 přejmenováno na Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu) a na základě platné 
Smlouvy o společném financování Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu uzavřené roku 
2014, která navázala na smlouvy předchozí. Proto byla i v roce 2014 vyhlášena 
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a vyhodnocena veřejná soutěž o získání tohoto prestižního ocenění pro vědecké a odborné 
publikace, které byly vydány v roce 2013. Výběr nejlepších publikací zajistila ve čtyřech 
kategoriích (společenské vědy, živá příroda, neživá příroda, lékařské vědy) odborná komise 
Nadace ČLF, jejímž členem je i prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc, člen správní rady Nadání. 
Výše nadačního příspěvku pro každého autora, nebo autory vybraných čtyř publikací je  
50 000,- Kč. Na základě výše zmíněné platné smlouvy přispívá Nadání i Nadace ČLF na 
financování ceny rovným dílem každá 100 000,- Kč. Nadání hradí i všechny výdaje spojené 
s udělováním cen v Lužanech. 
Do soutěže bylo v roce 2014 přihlášeno 79 knižních publikací. Hodnotící komise vybrala 
v jednotlivých kategoriích tyto nejlepší publikace následujících autorů: 
Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu získali 
v kategorii společenských věd:  Mgr. Magda Veselská 
za práci Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým 20. stoletím 

v kategorii věd o neživé přírodě: RNDr. Ivan Mrázek 
za práci Drahé kameny starověkých civilizací 

v kategorii věd o živé přírodě: prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc. 
za práci Hmyzí rodiny a státy  
v kategorii lékařských věd: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Ing. Dana Dvořáková, 
CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc, 
za práci Molekulární hematologie 
Slavnostní předání diplomu a částky 50 000,- Kč oceněným autorům vybraných publikací se 
uskutečnilo v lužanském zámku dne 16. června 2014.  
Celkem bylo na Literární cenu Josefa Hlávky v roce 2014 vynaloženo 100 000,- Kč  

Kolej Josefa Hlávky v Jenštejnské ulici 
Z historie koleje  
Budovu koleje č. p. 1966 v katastrálním území Nové Město v obci Praha nechal postavit Josef 
Hlávka v letech 1901 – 1903. Kolej byla uvedena do provozu v zimním semestru roku 1904. 
Trhovou smlouvou z 29. května 1903 bylo vlastnické právo vloženo na spolek „Studentské 
koleje českých vysokých škol pražských“. Budova koleje nikdy nebyla a není ve vlastnictví 
ani ve správě Nadání. Do roku 1952 vlastnil budovu výše zmíněný spolek. Rozhodnutím 
ministra školství ze dne 27. června 1952 bylo vlastnické právo k  Hlávkově koleji vloženo pro 
Československý stát - ministerstvo školství. Dne 30. června 1967 předalo ministerstvo 
školství budovu koleje do užívání Správě účelových zařízení ČVUT Praha, která výkon práva 
hospodaření realizovala až do 31. prosince 1998. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. 
přešla budova koleje do vlastnictví Českého vysokého učení technického pod podmínkou, že 
mezi ČVUT a Nadáním bude uzavřena smlouva, v níž bude garantována realizace poslání 
kolejní budovy, které jí dal Josef Hlávka, totiž  sloužit pro ubytování vynikajících, leč 
nemajetných studentů českých vysokých škol pražských. Smlouva byla podepsána 11. června 
1999 a stanoví, že v Hlávkově koleji budou s podporou Nadání ubytováni především studenti 
doktorského studia pražských vysokých škol, kteří dosahují výborné studijní výsledky, jsou 
nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. S účinností od 1. září 2012 byl nadační 
příspěvek pro každého ze studentů ubytovaných v Hlávkově koleji navýšen o 400,- Kč, tedy 
z původních 800,- Kč na 1.200,- Kč měsíčně. Tato částka je každému z vybraných 
a ubytovaných studentů poskytována po celý akademický rok. 
 
Současnost koleje 
V současné době může být v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní 
sociální zařízení, ubytováno 230 studentů. Na koleji mohou být v programu Nadání, kromě 
vybraných studentů v doktorském a magisterském studiu pražských veřejných vysokých škol, 
ubytováni též vynikající mladí akademičtí a vědečtí zaměstnanci AV ČR, ČVUT i dalších 
pražských vysokých škol, kteří mají výborné vědecké a pedagogické výsledky, jsou 
nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Výběr vhodných kandidátů na ubytování 
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v Hlávkově koleji garantují rektoři vysokých škol a předseda Akademie věd České republiky, 
kteří podávají návrh na udělení nadačního příspěvku správní radě Nadání. Darovací smlouva 
na nadační příspěvek i dekret na ubytování se vystavuje vždy na jeden akademický rok. 
Aktuální problémy studentů ubytovaných v Hlávkově koleji jsou operativně řešeny ve 
spolupráci s kolejní radou, vedením koleje, ČVUT i SUZ ČVUT. 
Pro akademický rok 2014/2015 byl finanční příspěvek Nadání k ubytování Hlávkově koleji 
přiznán 54 studentům Českého vysokého učení technického, Univerzity Karlovy a dalších 
pražských vysokých škol a Akademie věd České republiky. Z tohoto počtu se 45 studentů na 
koleji ubytovalo, 9 studentů na ubytování z různých důvodů nereflektovalo. Nadační 
příspěvek ve výši 1 200,- Kč měsíčně tak vybraní studenti, kteří se do koleje nastěhovali, 
čerpali v akademickém roce 2014/2015 v období od 1. září 2014 s účinností do 31. srpna 
2015.  
Správní rada respektuje přání Josefa Hlávky, aby v koleji byli ubytováni jen sociálně potřební 
studenti. V tomto smyslu byly upraveny i podmínky smlouvy, jejímž podpisem získává 
student nárok na nadační příspěvek pro ubytování v Hlávkově koleji. Nadání posuzuje 
i aspekt vynikajících studijních výsledků a při zjišťování závad po dohodě s vedením 
příslušné vysoké školy zabezpečuje i nápravu. Na ubytování studentům přispělo Nadání 
v roce 2014 částkou 636 000,- Kč.  
Na Hlávkově koleji bydlel i Jan Opletal, student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který 
se stal v roce 1939 obětí střelby do demonstrantů, kteří si 28. října připomínali vznik 
Československé republiky. Na paměť obětí nacistického teroru, mezi nimiž byli i další 
studenti Hlávkovy koleje, pořádá Nadání ve spolupráci s ČSBS vzpomínkovou slavnost před 
budovou Hlávkovy koleje za účasti představitelů českého státu a pražských vysokých škol, 
bývalých i současných studentů Hlávkovy koleje.  
V roce 2014 přednesl před Hlávkovou kolejí hlavní projev Milan Štěch, předseda Senátu 
Parlamentu České republiky. Projev přednesl a akci moderoval prof. JUDr. Václav Pavlíček, 
předseda Nadání Hlávkových. Další projevy přednesli Ing. Jaroslav Vodička, předseda ČSBS, 
PhDr. Mojmír Srdečný, pamětník událostí z listopadu 1939 a rektoři Českého vysokého učení 
technického a Univerzity Karlovy. Přítomni byli ústavní představitelé České republiky, 
členové diplomatického sboru, představitelé akademické obce, představitelé některých církví, 
vysokoškolští studenti a občané.  Kladení věnců proběhlo za účasti vojenské jednotky. 
K důstojnému průběhu akce přispěly svým výkonem Pražské mužské sbory, tentokrát 
posíleny o hlasy zpěváků z dalších pěveckých sborů. Celý průběh akce přenášela v přímém 
přenosu ČT 24, všechny další televizní a rozhlasové společnosti o akci informovaly průběžně 
a také ve svých večerních zprávách. Informace o konání pietního shromáždění přinesly 
všechny významné české deníky. 
Prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc. se za Nadání zúčastnil vzpomínky a slavnostního pietního 
aktu kladení věnců v Ruzyňských kasárnách v Praze 6. 
Na počest 17. listopadu uspořádalo Nadání spolu s Univerzitou Karlovou slavnostní koncert. 
Před koncertem vystoupili s projevy rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, 
DrSc. a předseda Nadání Hlávkových prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. Orchestr a sbor 
Univerzity Karlovy provedl pak díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Posluchači ve 
zcela zaplněné Velké aule Karolina ocenili nadšený výkon mladých umělců dlouhotrvajícím 
potleskem. 
 
Činnost Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (dále jen NÚJH) 
V roce 2014 pokračoval Národohospodářský ústav Josefa Hlávky v plnění svého poslání, 
kterým je podpora badatelské činnosti především v oblasti českého národního hospodářství 
a jeho vývoje i v oblasti aktuálních ekonomicko-sociálních problémů české společnosti. Ústav 
neprovádí vlastní vědecký výzkum. Jeho posláním je stimulovat a podporovat samostatnou 
badatelskou činnost vědeckých pracovníků k cílům určeným Josefem Hlávkou, tedy „ku 
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povznesení českého národa“, aby obstál v mezinárodní soutěži. K tomu účelu slouží nadační 
příspěvky udělované radou NÚJH ve formě individuálních tvůrčích stipendií.  
Dne 19.10.2014 skončilo pětileté volební období v radě NÚJH prof. Průchovi a doc. Šoušovi. 
Vzhledem k tomu, že prezídium Nadání doporučilo správní radě, aby oba byli znovu zvoleni 
členy rady NÚJH a vzhledem k tomu, že oba projevili vůli v radě NÚJH i nadále působit, byli 
dne 20.10.2014 zvoleni správní radou členy rady NÚJH na další pětileté období (do 
20.10.2019). 
V roce 2014 bylo v ediční řadě „Studie NÚJH“ publikováno 7 odborných prací. Každá 
ze studií  NÚJH má své číslo ISBN. Na vydání publikací bylo vynaloženo 307 270,- Kč 
(seznam viz kapitola 4 této zprávy). 
Do veřejné soutěže o získání nadačních příspěvků (stipendií), kterou vyhlásila rada NÚJH 
v lednu 2014, bylo zasláno 27 přihlášek, 15 z nich bylo vyřazeno v prvém kole, 10 bylo 
přijato ke zpracování bez připomínek, 2 podmíněně s tím, že členové rady, kteří byli určeni 
garanty těchto dvou studií, projednají s jejich autory připomínky rady NÚJH. Z těchto dvou 
byla jedna studie přijata ke zpracování (Doležalová) a jedna byla zamítnuta (Takács). S 11 
autory byly uzavřeny darovací smlouvy. Nadační příspěvek ve formě individuálního tvůrčího 
stipendia k napsání odborné studie tak získalo v roce 2014 11 odborníků. Stipendium je 
zpravidla vypláceno ve dvou splátkách, podmínkou je splnění všech stanovených podmínek 
a odevzdání práce. Každý autor má garanta, člena rady NÚJH. Vypracované studie jsou 
posouzeny nejméně dvěma oponenty a procházejí odbornou rozpravou. 
V roce 2014 bylo stipendistům NÚJH vyplaceno 416 000,- Kč. Tato částka byla hrazena 
z výnosu finančních prostředků získaných z NIF (seznam viz kapitola 4 této zprávy). 
Činnost rady NÚJH je dlouhodobě a úspěšně zaměřena i na témata, která umožňují 
podrobněji studovat historii Nadání, odkaz, dílo i život jejího zakladatele Josefa Hlávky, 
stejně jako osudy jeho spolupracovníků, přátel nebo pokračovatelů. 
 
Cena Milana Sojky 
V roce 2014 byla již tato cena, která připomíná jméno významného ekonoma a člena správní 
rady Nadání, udělena popáté. Ocenění, na základě statutu ceny a vzájemné smlouvy uděluje 
NÚJH ve spolupráci s Vysokou školou ekonomie a managementu o.p.s. (dále jen VŠEM).  
Rozhodnutím správní rady z února 2014 přispělo Nadání na financování ceny částkou 
50.000,- Kč. VŠEM se podílelo částkou 20.000,- Kč. Na Cenu Milana Sojky byly 
nominovány publikace, vydané v ediční řadě NÚJH v roce 2013 (s výjimkou dvou sborníků) 
tedy 9 publikací. Nositelem Ceny Milana Sojky se v roce 2014 stal prof. Ing. Oldřich Dědek, 
CSc. a jeho studie Historie evropské měnové integrace. Doba eura. Diplom ceny spolu 
s částkou 70.000,- Kč byly prof. Dědkovi předány dne 16. června 2014 na zámku Josefa 
Hlávky. 
 
Využívání zámku Josefa Hlávky v Lužanech 
Stejně jako v letech předešlých, plnil v roce 2014 zámek v Lužanech poslání, které mu určil 
Josef Hlávka - byl místem, kde se scházejí významné vědecké a umělecké osobnosti. Hosty 
na zámku byli zejména představitelé vedení Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, Českého 
vysokého učení technického a dalších veřejných vysokých škol, Národního muzea, Národního 
technického muzea, Národní galerie i dalších vědeckých a uměleckých organizací. Na zámku 
se konají pravidelná zasedání správní rady Nadání a rady NÚJH.  
V souvislosti s úmrtním dnem Josefa Hlávky 11. března se na zámku tradičně koná pietní 
vzpomínka na donátora Nadání a podle jeho přání z poslední vůle je v zámecké kapli sloužena 
bohoslužba. V roce 2014 se tato vzpomínky na Josefa Hlávku konala 13. března. 
V květnu (19.5. – 23.5) se na zámku natáčel film České televize, který pod názvem Americké 

dopisy představil divákům část životního příběhu Antonína Dvořáka. 
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Dne 16. června byly na zámku předány Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu, které jsou 
udělovány ve spolupráci s Nadací Českého literárního fondu nejlepším odborným publikacím, 
které byly vydány v předchozím roce.  
V srpnu (15.8.2014) se na zámku konalo tradiční setkání účastníků letní školy slovanských 
studií, kterou Nadání každoročně pořádá ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity 
Karlovy. Pro hosty byl v kapli zámku a v sále Českého kvarteta uspořádán koncert, na kterém 
zazněla Mše D dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka v provedení Pražského smíšeného 
sboru.  
Podle přání Josefa Hlávky z jeho poslední vůle je na zámku v zářijovém termínu konána mše 
spojená se zahradní slavností a vzpomínkou na Josefa Hlávku a jeho blízké. Akce, která se 
konala 12. září, se účastnilo přes 80 osob, představitelů české akademické obce, státní správy, 
spolupracovníků a příznivců Nadání, kteří se účastnili bohoslužby v zámecké kapli, vyslechli 
přednášku PhDr. Naděždy Blažíčkové Horové Malíř Karel Jobst a umělecká společnost 

v Hlávkových Lužanech Hosté vyslechli i koncert z díla klasických a moderních autorů 
v provedení Tria Clarinete. 
O druhém zářijovém víkendu byl zámek v rámci akce Dny Evropského dědictví zpřístupněn 
veřejnosti.  
Tradičně byly na zámku v  předvečer státního svátku 17. listopadu (16.11.2014) předány 
vybraným nejlepším vysokoškolským studentům a mladým vědcům Ceny Josefa Hlávky 
a významným nestorům vědy a umění Medaile Josefa Hlávky.  
Pro širokou veřejnost je zámek přístupný pouze po předchozí písemné žádosti a souhlasu 
předsedy správní rady Nadání. Při výjimečných příležitostech, kdy jsou např. připomínána 
významná výročí související se životem Josefa Hlávky a založením i činností jeho Nadání, je 
zámek v letních měsících zpřístupněn široké veřejnosti. Bylo tomu tak i v roce 2014, kdy 
jsme si připomínali 110. výročí založení Nadání Josefem Hlávkou. Zámek byl veřejnosti 
zpřístupněn ve vybraných víkendových dnech letních prázdnin a v měsíci září.  
V zámecké kapli a v zámeckém parku jsou po předchozí domluvě a po souhlasu správní rady 
konány svatby. Této příležitosti využívají mladé páry zejména z Lužan, Přeštic i Plzeňského 
kraje. Ve spolupráci s Obecním úřadem v Lužanech se v kapli zámku každoročně koná vítání 
novorozených občánků, v čase vánočním pak koncert pro obyvatele z Lužan i širokého okolí. 
 
Kniha Hlávkovy Lužany 
V souvislosti se 110. výročím založení Nadání Josefem Hlávkou, které jsme si připomínali 
v roce 2014, v souvislosti se 125. výročím založení České akademie Františka Josefa pro 
vědy, slovesnost a umění (1890) a 140. výročím otevření Zemské porodnice v Praze (1875), 
kterou Josef Hlávka projektoval a postavil (tato výročí si připomeneme v roce 2015), rozhodla 
správní rada v roce 2011 vydat reprezentační publikaci věnovanou lužanskému zámku a jeho 
zahradě i parku. Autorský kolektiv odborníků, vedl, texty uspořádal a redigoval prof. PhDr. 
František Šmahel, DrSc., člen správní rady Nadání, výtvarně knihu vytvořil Ing. arch. Jiří 
Voves, člen správní rady. Kniha je určena pro vybrané instituce a pro odbornou veřejnost jako 
dar a poděkování za uchovávání a propagaci odkazu Josefa Hlávky a její věnování vybraným 
institucím a osobnostem bude zahrnuto jako zvláštní položka do nadační činnosti. V roce 
2014 byla kniha věnována 18 osobnostem a při kalkulované ceně 443,58 za jeden kus tak 
celková částka vynaložená na tuto nadační činnost činila 7 984,44 Kč. 

 
b) Náklady na provoz Nadání 

Náklady na provoz Nadání jsou vynakládány zejména na provoz, údržbu a opravy všech 
nemovitostí, včetně památkově chráněných objektů, které jsou ve vlastnictví Nadání. 

Náklady spojené s provozem představují položky na spotřebu materiálu, spotřebu elektrické 
energie, vody, plynu, odvoz odpadů, náklady na služby, náklady na cestovné a přepravné, 
náklady na stravné, pojistné, daň z nemovitosti, daň silniční a různé poplatky. Tyto náklady 
v roce 2014 činily částku 3 477 093,- Kč.  
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Další položkou jsou mzdové náklady (včetně dohod o provedení práce, odměn statutárních 
orgánů a náhrady mzdy) ve výši 3 689 093,- Kč a s tím spojené náklady na pojištění 
pracovníků (zdravotní, sociální a povinné) ve výši 1 192 179,- Kč. 

Na opravy, udržování a zvelebování nemovitostí, které jsou v majetku Nadání, bylo 
vynaloženo 7 755 808,- Kč, což meziročně znamená pokles 3 222 644,- Kč. V Praze byly 
provedeny opravy objektů ve vlastnictví Nadání ve výši 7 121 570,- Kč, což je meziroční 
snížení o 2 882 073,- Kč.  V Lužanech bylo vynaloženo 634 237,- Kč, což je meziroční 
snížení o 340 602,- Kč. Vedle těchto nákladů bylo vynaloženo 4 548 459,- Kč v rámci prací 
rekonstrukčního charakteru, které vedly ke zhodnocení objektů Nadání.  
 

3. PŘEHLED O NADAČNÍCH DARECH PŘIJATÝCH NADACÍ 

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ je nadací, která je vzhledem ke svému 
majetku finančně nezávislá a veškeré náklady spojené se správou Nadání financuje ze svých 
zdrojů. Případné dary, které získá pak, používá výhradně ve prospěch nadační činnosti, pokud 
si dárce nepřeje jinak. V roce 2014 obdrželo Nadání dary v celkové výši 11 479 466,- Kč. 
Jedná se o nejvyšší částku, kterou formou darů Nadání obdrželo od r. 1989. Z celkové částky 
tvoří finanční prostředky 7 979 466,- Kč a zbývající část představuje darovaná nemovitost, 
která byla oceněna včetně pozemku celkovou částkou 3 500 000,- Kč. 

Největším dárcem je fyzická osoba, která věnovala Nadání částku 11 418 966,- Kč (včetně 
nemovitosti). Dárce vyjádřil přání, aby byla zachována jeho anonymita a jeho jméno nebylo 
uváděno ve výroční zprávě, což na základě § 359 Občanského zákoníku Nadání plně 
respektuje. Ostatní dárci poskytli dary ve výši 60 500,- Kč 

 
4. PŘEHLED O OSOBÁCH, JIMŽ BYLY POSKYTNUTY NADAČNÍ 

PŘÍSPĚVKY K ÚČELU, PRO KTERÝ BYLA NADACE ZŘÍZENA, 
V HODNOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 10 000,- Kč. 

Nadační příspěvky byly použity účelně v souladu s posláním Nadání vyjádřeném v darovací 
smlouvě na základě rozhodnutí správní rady Nadání. Příjemci nadačních příspěvků podali 
o použití finančních prostředků písemnou zprávu. 

Nadační příspěvky plynoucí z poslední vůle Josefa Hlávky 
Město Přeštice - podpora školství a kultury, 100 000,- Kč 
starosta města 

Gymnázium Klatovy - podpora nadaných studentů 80 000,- Kč 
ředitel školy 

Nadační příspěvky pro podporu vědecké, literární a umělecké činnosti 
Bednářová Andrea, RNDr.   15 000,- Kč 
Nosek Michal  15 000,- Kč 
Tejnecký Václav, RNDr.   15 000,- Kč 
Purš Viktor, Mgr.  25 000,- Kč 
Brenišínová Monika, Bc. 15 000,- Kč 
Němcová Jana 15 000,- Kč 
Novák Jan 15 000,- Kč 
Mílek Davíd 15 000,- Kč 
Šuba Václav 15 000,- Kč 
Pavlíček Ota, Mgr. 15 000,- Kč 
Veis Libor, RNDr., Ph.D  15 000,- Kč 
Tláskal Vojtěch 15 000,- Kč 
Děd Lukáš, Mgr.  15 000,- Kč 
Valášek Viktor 15 000,- Kč 
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Mühlhansová Andrea, Ing. 15 000,- Kč 
Pustelníková Lucie, Ing.   15 000,- Kč 
Pánek Tomáš, Mgr.  15 000,- Kč 
Balzarová Martina, Mgr.  15 000,- Kč 
Bortlík Martin   15 000,- Kč 
Kopalová Kateřina, Mgr.   15 000,- Kč 
Lenart Jakub, Mgr.   15 000,- Kč 
Chudárková Adéla, Mgr.  15 000,- Kč 
Hubka Vít, Bc. 15 000,- Kč 
|Duďáková Lubica, Ing. 15 000,- Kč 
Bainová Hana, Mgr. 15 000,- Kč 
Krajíček Martin, Mgr. 12 500,- Kč 
Zelenka Tomáš  15 000,- Kč 
Kubátová Eva, Mgr.  15 000,- Kč 
Krejčová Lucie, Bc.  15 000,- Kč 
Binter Jakub, Mgr.  15 000,- Kč 
Novotná Klára, Ing.  15 500,- Kč 
Dudová Zuzana, Bc.  15 000,- Kč 
Skála Vladimír, Mgr.  15 000,- Kč 
Šťěrbová Zuzana,  Mgr. 15 000,- Kč 
Průšová Denisa 15 000,- Kč 
Lhota Filip, Mgr.  15 000,- Kč 
Rotterová Johana  15 000,- Kč 
Trčková  Helena  15 000,- Kč 
Bártová Klára, Mgr.  15 000,- Kč 
Bulvasová Helena, Mgr.   30 000,- Kč 
Kačo Tomáš 20 000,- Kč 
Nguyen Huong Minh, Bc.  15 000,- Kč 
Vaníková Jana, Mgr.  15 000,- Kč 
Doskočil Ivo, Ing.  15 000,- Kč 
Kocián Roman, MUDr.  20 000,- Kč 
Filipová Marcela, Mgr.  15 000,- Kč 
Peřina Jakub  15 000,- Kč 
Pangrácová Anna 15 000,- Kč 
Vráblíková Hana, MUDr.   20 000,- Kč 
Šimják Patrik, MUDr.   20 000,- Kč 
Jesenská Eva, Mgr.   15 000,- Kč 
Šíma Michal, Mgr.   15 000,- Kč 
Zumr František   30 000,- Kč 
Rataj Jakub  15 000,- Kč 
Pařízková Nikola, Bc.   15 000,- Kč 
Čermák Michal, Ing.  15 000,- Kč 
Macháček Matěj   15 000,- Kč 
Nováková Tereza, RNDr.   15 000,- Kč 
 
Medaile Josefa Hlávky 
Chvála Jiří, prof.  50 000,- Kč 
Hnatowicz Vladimír, doc. Ing. DrSc. 50 000,- Kč 
Moos Petr,  prof. Ing. CSc. 50 000,- Kč 
Vaněk Václav,  prof. Ing., CSc. 50 000,- Kč 
Pultr Aleš,  prof. RNDr., DrSc. 50 000,- Kč 
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Seznam studentů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků 
Akademie věd České republiky, kteří získali Cenu Josefa Hlávky v roce 2013 a kterým 
bylo 25 000,- Kč vyplaceno v roce 2014  
Pácl Štěpán, MgA.  25 000,- Kč 
Madlová Ivana, Bc.  25 000,- Kč 
Kohoutová Jana, Bc. 25 000,- Kč 
Dodova Borjana, MgA.  25 000,- Kč 

Seznam studentů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků 
Akademie věd České republiky, nositelů Ceny Josefa Hlávky 2014 ve výši 25 000,- Kč 
Vocetková Karolína, Ing.  25 000,- Kč 
Hudeček Jan  25 000,- Kč 
Kebrtová Helena  25 000,- Kč 
Bokšteflová Lucie, BcA.  25 000,- Kč 
Storch Jan, Ing. PhD.  25 000,- Kč 
Macková Hana, Ing. Ph.D.  25 000,- Kč 
Pavlíček Ota, Mgr.   25 000,- Kč 
Kořínek Pavel, Mgr.   25 000,- Kč 
Doškář Martin, Ing.  25 000,- Kč 
Jančík Petr   25 000,- Kč 
Šulc Milan  25 000,- Kč 
Johnová Kamila, Bc.   25 000,- Kč 
Gallo Martin, MgA.  25 000,- Kč 
Kodýtek Filip  25 000,- Kč 
Najzarová Hana, Bc.   25 000,- Kč 
Veselý Jan, Ing.   25 000,- Kč 
Vaňková Aneta, Ing.  25 000,- Kč 
Papež Jan, Ing. 25 000,- Kč 
Orálková Regina, Ing. 25 000,- Kč 
Černík Lukáš, Ing.  25 000,- Kč 
Rondevaldová Jonana, Ing.  25 000,- Kč 
Děček Milan, Mgr.   25 000,- Kč 
Voleková Kateřina, Mgr.  25 000,- Kč 
Baxa Jaromír, PhDr., Ph.D.  25 000,- Kč 
Šípek Antonín, MUDr.  25 000,- Kč 
Janoušková Hana, Mgr.  25 000,- Kč 
Potůčková Eliška, Mgr.   25 000,- Kč 
Vítková Martina, Mgr.  25 000,- Kč 
Augustovičová Lucie, Ing.  25 000,- Kč 
Wohlmuth Markupová Jana, Mgr.  25 000,- Kč 
Vik Dalibor, Mgr.  25 000,- Kč 
Smutný Zdeněk, Mgr., Ing.   25 000,- Kč 
Novák Michal, Ing.   25 000,- Kč 
Pospíšil Vojtěch, Ing.  25 000,- Kč 
Peterková Lucie, Ing.   25 000,- Kč 
Kubásek Jiří, Ing.  25 000,- Kč 
Lanč Marek, Ing.  25 000,- Kč 
Trnka Ondřej, Bc.   25 000,- Kč 
Pieleszová Katarzyna, Ing. arch.  25 000,- Kč 
Ondreáš František, Ing.   25 000,- Kč 
Kekely Lukáš, Ing.   25 000,- Kč 
Jaroš Martin, Bc.   25 000,- Kč 
Žiak Jakub, MUDr.   25 000,- Kč 
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Mládek Arnošt, RNDr.   25 000,- Kč 
 
Cena v mezinárodní soutěži ABF  
Kubát Jan  25 000,- Kč 

Cena prof. Milana Sojky  
Dědek Oldřich, doc. Ing.   70 000,- Kč 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky - stipendia 
Štrbáňová Soňa, doc. RNDr, CSc.  12 000,- Kč 
Jaklová Alena, Prof. PhDr., CSc.  56 000,- Kč 
Pavelka Tomáš, Ing. Ph.D.   48 000,- Kč 
Kracík Štorkánová Magdalena, MgA. 53 000,- Kč 
Davidová Eva, PhDr., CSc.  55 000,- Kč 
Doležalová Antonie, Ing. PhDr., Ph.D.  60 000,- Kč 
Štěpek Jiří, MUDr.   60 000,- Kč 
Tichá Michaela, Ing.                                         50 000,- Kč 
Fojtíková Lenka, doc. Ing., Ph.D.   10 000,- Kč 
Jáchymová Královcová, Mgr.  Ph.D.  12 000,- Kč 

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky – tisk prací 

Pavelka Tomáš, Ing. Ph.D.    41 800,- Kč 
Kracík Štorkánová Magdalena, MgA. 78 800,- Kč 
Doležalová Antonie, Ing. PhDr., Ph.D. 31 390,- Kč 
Davidová Eva, PhDr., CSc.                              22 010,- Kč 
Jaklová Alena, Prof. PhDr., CSc. 29 600,- Kč 
Tichá Michaela, Ing.                                         28 900,- Kč 
Štěpek Jiří, MUDr.   74 770,- Kč 
 

5. DODRŽENÍ PRAVIDEL O OMEZENÍ NÁKLADŮ 

Statut Nadání stanoví, že celkové roční náklady na správu Nadání nepřekročí 9 % z nadačního 
jmění. Náklady na správu Nadání souvisí zejména s udržením a zhodnocením majetku 
Nadání, popřípadě navrácením původního majetku. Dále tyto náklady souvisí s provozem 
Nadání, opravou a údržbou budov a s péčí o umělecké předměty a památkově chráněné 
objekty. 
Výše zapsaného nadačního jmění k 31. 12. 2014 307 250 649,- Kč 
Výše nezapsaného nadačního jmění k 31. 12. 2014 19 225 752,- Kč 
 
Výše nadačního jmění k 31. 12. 2014 celkem 326 476 476,- Kč 
Celkové náklady na správu Nadání 18 642 974,- Kč 

Podíl nákladů na správu v roce 2014 5,71% 

Ukazatel stanovený statutem nebyl v roce 2014 překročen. 
 

6. ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 
A ZÁVAŽNÉ INFORMACE ZE ZPRÁVY AUDITORA 

 
Výnosy Nadání z pronájmů nemovitostí dosáhly v r. 2014 výši 30 818 108,- Kč, přičemž 
výnosy z   bytů představují 7 216 158,- Kč, zbývající část ve výši 23 601 950,- Kč 
představují výnosy z nebytových prostor. Oproti r. 2013 došlo k poklesu výnosů 
o 1 314 251,- Kč, což představuje pokles o 4,09%. Snížení tržeb bylo ovlivněno zejména 
uzavřením nové nájemní smlouvy s  nájemcem REX Reality s.r.o., kdy nájemné bylo po 
dohodě sníženo z  cca 3 000 000,- Kč na 1 500 000,- Kč za rok. V ostatních případech došlo 
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k mírnému navýšení výnosů z pronájmu. Vzhledem k tomu, že tyto nemovitosti jsou součástí 
nadačního kapitálu Nadání, příjmy z jejich pronájmu jsou osvobozeny od daně.  

V průběhu roku 2014 došlo k zásadní změně ve vykazování výnosů z obhospodařování 
finančních prostředků z NIF, které byly Nadání přiděleny na základě smlouvy uzavřené 
s Fondem národního majetku. Výnosy z těchto finančních prostředků již nebudou vykazovány 
na zvláštních účtech. Prostředky přidělené z NIF zůstávají součástí  nadačního kapitálu 
Nadání. Bližší informace jsou obsaženy v bodu 7 této výroční zprávy.   

Na nadační činnost v r. 2014 byla vynaložena částka 4 127 554,44 Kč.  

Na opravy, udržování a zvelebování nemovitostí, které jsou v majetku Nadání, bylo 
vynaloženo 7 755 807,- Kč. 

V Praze byly provedeny opravy objektů ve vlastnictví Nadání ve výši 7 121 570,- Kč. 
V r. 2014 se jednalo zejména o náklady spojené se správou budov, klempířskými pracemi 
a opravami střešní krytiny. Dále v tomto roce pokračovala práce na výměně oken případně 
jejich repase. Byla zahájena oprava pískovcových balkonů, umístěných na arkýřích v Praze 1, 
směrem do Jungmannovy ulice. Dokončena byla kompletní oprava bytu v objektu Praha 1, 
Vodičkova 17. Další finanční prostředky ve výši 4 036 934,- Kč byly vynaloženy jako 
technické zhodnocení bytových a nebytových prostor. 

V Lužanech bylo vynaloženo na opravy 634 237,42 Kč. V  r. 2014 šlo zejména o opravy 
spojené s údržbou zámku. Prováděny byly zejména opravy oken, dveří, omítek, krovu 
a kanalizace. Jako technické zhodnocení byla v Lužanech vynaložena částka 421 525,- Kč. 

Nadání bude i v r. 2015 pokračovat v trendu, jehož cílem je pokračovat v opravách 
a rekonstrukcích, což je důležité pro další zvyšování příjmů, z kterých je financována nadační 
a hospodářská činnost. 

 
Závažné informace ze zprávy auditora 
 
Ověřovaným obdobím je rok 2014. Toto účetní období bylo uzavřeno dnem 31. 12. 2014. 
Provedli jsme audit účetní závěrky Nadace „ Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, 
která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2014. 
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku.  
  
Výrok auditora o auditu účetní závěrky 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace  
„Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Výrok 
auditora je proto bez výhrad. 
 
 

7. HOSPODAŘENÍ S PŘÍSPĚVKEM PŘIDĚLENÝM Z NIF 
 
Tento bod byl zpracováván na základě Smlouvy o převodu finančních prostředků z NIF 
uzavřené mezi Nadáním a Fondem národního majetku, jehož právním nástupcem se stalo MF 
ČR.  Z této smlouvy vyplývalo, že součástí výroční zprávy bude informace o správě 
příspěvku. Výroční zpráva byla zasílána z výše uvedeného důvodu MF ČR také pro účely 
kontroly, které bylo MF ČR oprávněno vykonávat. 
Dnem 30. 10. 2014 podpisem Dohody o ukončení výše uvedené smlouvy Ministerstvo financí 
ponechává veškeré prostředky jako součást nadačního kapitálu v majetku Nadání. 
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Dohodou o ukončení smlouvy o převodu zbývajících prostředků zanikají i povinnosti z této 
smlouvy vyplývající, tj. i povinnost uvádět ve výroční zprávě informace týkající se 
hospodaření s těmito prostředky a nakládáním s výnosy, které jsme investováním získali 
z těchto prostředků. Zaniká i povinnost zasílat MF ČR výroční zprávu.   
 

8. ÚDAJE DLE § 21 ZÁKONA č. 563/1991 Sb., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 
a) Nadání bude nadále pokračovat ve svém poslání ve smyslu poslední vůle zakladatele 

a statutu Nadání.  Pro r. 2015 se nepočítá s rozšířením svých nadačních aktivit. 
 
b) Nadání se nevěnuje aktivně žádnému výzkumu a vývoji, pouze doporučené a vybrané 

aktivity podporuje zejména prostřednictvím Národohospodářského ústavu Josefa 
Hlávky a dále podporou studentů a jejich vědeckých aktivit zejména v zahraničí. 

 
c) V oblasti ochrany životního prostředí vzhledem k poslání nemá Nadání žádné aktivity 

a v oblasti pracovněprávních vztahů dodržuje platnou legislativu. 
 
d) Nadání nemá v zahraničí žádnou organizační složku. 


