
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

PURKYŇOVA NADACE
Slatina pod Hazmburkem



První zmínka o obci Slatina je v souvislosti se zřizovací listinou
Litoměřické kapituly vydané knížetem Spytihněvem II. roku 1057.

Samotný akt žádost knížete papeži Štěpánovi a povolení kapituly stolcem
proběhlo v říjnu - prosinci roku 1056.

Znak Obce Slatina

Prapor Obce Slatina

Jan Evangelista Purkyně
 17.12.1787 v Libochovicích 

  28.7.1869 v Praze  
*

Poslání Purkyňovy nadace

Ve smyslu statutu nadace, který byl schválen 25.4.1998 v souvislosti
s transformací nadace dle zákona č. 227/97 Sb. par. 3 "Cíle a účel nadace"

je posláním nadace veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních,
uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního

prostředí. Nadace tak působí v duchu poslání,
které jí vložili zakladatelé 22.2.1992.

Při jubilejním slavnostním zasedání Správní rady nadace 22.2.2012
v přítomnosti zakladatelů bylo potvrzeno, že nadace splnila očekávání,

které zakladatelé do nadace vložili.
Zakladatelé vyjádřili v roce 2019 souhlas se změnou „Nadační listiny”, kterou

provedl dne 11.6.2019 notář Mgr. Luboš Holík v Litoměřicích.
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Dne 22. února 1992 v roce 700. stého výročí udělení práva magdeburského Libochovicím, 
byla na radnici v Libochovicích založena nadace, která si vzala do svého názvu jméno slavného 
rodáka, lékaře, fyziologa, vlastence - buditele Jana Evangelisty Purkyně, který se na zámku v 
Libochovicích narodil 17. prosince 1787.

Svým dílem přispěli k založení nadace pánové prof. Kopka, rektor univerzity J.E.Purkyně 
z Ústí nad Labem, prof. Blahoš, prezident čs. lékařské společnosti, ThDr. Koukl, biskup 
litoměřický, Josef Pol, přednosta Okresního úřadu v Litoměřicích, Mgr. Josef Kopic, přednosta 
Okresního úřadu v Lounech, ing. arch. Zadražil a pan Havránek jako vysocí státní úředníci, 15 
starostů z Libochovicka, zejména pan Ing. Vítězslav Vacina polistopadový starosta města 
Libochovice, RNDr. Jan Marek CSc. a řada dalších významných osobností. Dne 25.4.1998 
proběhlo slavnostní transformační zasedání Purkyňovy nadace. ČEZ a.s. Elektrárna Počerady, 
Čížkovická cementárna a.s. a Novosedlická a.s. se staly zakladateli podle zákona č. 227/1997Sb.

Nadační kapitál Purkyňovy nadace je po restrukturalizaci 65.510.000,- Kč.

              

Historie Purkyňovy nadace

Stručný popis činnosti v letech 1992 - 2019
Významné mezníky, velké a dlouhodobé projekty.

První konkrétní projekty: romantické prameniště u hradu Šebína, kaple sv. 
Prokopa Charvátce (2,5 mil. Kč). Barokní špitál Louny (1995 - 15 mil. Kč) a řada dalších 
menších projektů. 1998 - 2006 účast v dělení Nadačního investičního fondu (NIF), 
zahájení grantového programu PAMÁTKY a OBČANÉ, velké vklady do majetku 
nadace. 2011 ukončeny dlouhodobé projekty Neratov, Výsluní, Františkov v Jeseníku, 
Libyně u Lubence, Diakonie Litoměřice, Prackovice nad Labem, klášter Chotěšov, 
Blatná, Staňkovice u Litoměřic, kaple Roudnice n.L., Zderaz u Kolešovic, pomník J.E. 
Purkyně na Slavíně a řada dalších. 2012 oslavy 20. výročí nadace za účasti některých 
zakladatelů a dalších významných hostů.

Provozní režie       9.145.258,- tj. 12,87 %

Ekonomické shrnutí činnosti nadace za 27 roků.

Po vzniku nadace navázání trvalých vztahů s obcemi, církví římsko-katolickou, s 
okresy Louny a Litoměřice, Ústeckým krajem i se síťovými a celostátními zastřešujícími 
organizacemi NNO.

V roce 2012 zahájeno VI. kolo grantového programu PAMÁTKY a OBČANÉ. 
Podpořeno 23 příjemců a vyhodnoceno 7 významných projektů pro dlouhodobou 
podporu. V roce 2018 byla dlouhodobá podpora zúžena na projekty Lenešice, Lukov a 
Blansko. V roce 2019 pokračovala podpora dlouhodobých projektů a závěr velkého 
sociálního projektu Valdek.

Celkové příjmy  71.015.254,-
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- 26.7.2019 se konala hlavní připomínková akce: slavnostní kladení věnců u hrobu a pomníku 
J.E.Purkyně na hřbitově na Vyšehradě. Tohoto aktu se zúčastnili významní představitelé našeho 
společenského života. Po úvodním projevu prof. Svačiny vystoupili: rektor Karlovy univerzity prof. 
Zima, děkanka UJEP Ústí n.L. prof. Hrubá, zástupce rodu Purkyně. Kladení věnců se zúčastnili další 
velmi významní představitelé: předsedkyně AV ČR prof. Zažímalová , senátoři, poslanci PS Parlamentu 
ČR a další významní představitelé společenského života. Zástupci Purkyňovy nadace položili kytici 
jménem nadace, která nese jméno J.E.Purkyně. Pomník u něhož se slavnostní akt konal, byl u příležitosti 
140. výročí v roce 2009 restaurován nákladem Purkyňovy nadace prostřednictvím spolku Svatobor, jenž 
Vyšehradský hřbitov spravuje, zastoupený předsedou spolku prof. Václavem Liškou. Prof. Liška se 
slavnostního aktu rovněž zúčastnil a v jeho osobě je dlouhodobá kontinuita péče o památné místo 
velikána naší vědy.

Výroční zpráva Purkyňovy nadace za rok 2019

V roce 2019 dokončovala správní rada PN vypořádání podpory velkého sociálního projektu 
neziskové organizace VALDEK o.p.s. z roku 2017, který je největším projektem PN v posledních 20ti 
letech. Pro tento projekt byla v roce 2019 poskytnuta podpora 240.000,00 Kč.

Již koncem roku 2018 zahájil předseda správní rady přípravy k připomínkovým akcím ke 150. 
výročí od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně. Ve spolupráci s předsedou České lékařské společnosti JEP 
prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc. byl nastíněn program akcí této významné události i se zapojením 
města Libochovice zastoupeného starostou Mgr. Zůnou. V roce 2019 proběhly tyto připomínkové akce:

- 18.6.2019 tisková konference v sídle ČLS JEP Sokolská 31, Praha, kde byl oznámen program 
připomínkových akcí.

- 19.6.2019 se konal pravidelný Purkyňův den na zámku v Libochovicích, kde byl oceněn prof. 
MUDr. Jan Kvasnička, Dr.Sc. a při této příležitosti prof. Svačina výrazně připomenul 150. výročí od úmrtí 
velikána naší vědy J.E.Purkyně, jenž se právě na zámku v Libochovicích narodil.

- 24. srpna 2019  uspořádalo město Libochovice videomaping v parku zámku Libochovice za 
mimožádného zájmu veřejnosti k připomínce 150. výročí od úmrtí J.E.Purkyně, jenž se v tomto objektu 
narodil.

- 19. října 2019 pořádala baronka Jana Hildprandt tradiční (již desátý) Purkyňovský den na zámku 
v Blatné, významném to působišti J.E.Purkyně, za účasti významných představitelů naší medicíny. Na 
zámku je stálá expozice J.E.Purkyně, která připomíná, že díky podpoře rodu Hildprandt proniknul 
J.E.Purkyně do medicíny a s tímto svým působištěm držel po celý život vděčnou spojitost. Této akce se 

Jan Stýblo
předseda dozorčí rady

Ing. Zdeněk Plaček
člen dozorčí rady

Ing. Jiří Plaček
člen dozorčí rady

Dozorčí rada Purkyňovy nadace

Dalibor Černý
předseda správní rady

Správní rada Purkyňovy nadace
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Předseda správní rady:

Dalibor Černý

Členové správní rady:

Blanka Černá
místopředsedkyně správní rady

Jaroslava Gužalovičová
člen správní rady
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26. září 2019 navštívili zástupci nadace hrad Kalich u Třebušína a za přítomnosti předsedy spolku 
pana Hynka Veselého byli seznámeni s průběžným stavem záchranných opatření a předpokládaných 
dalších zásahů.

2. října 2019 se zástupci nadace zúčastnili inaugurace děkanky Filozofické fakulty univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. prof. Hrubé do druhého funkčního období. Paní prof Hrubá 
je dlouholetou vzdálenou spolupracovnicí Purkyňovy nadace v oblasti historie a jako velká patriotka 
Peruce je autorkou skvělých vědeckých a literárních děl o historii Peruce.

V závěru roku byl dokončen nadační příspěvek Spolku pro záchranu kostela sv. Šimona a Judy v 
Lenešicích ve výši Kč. 100 tis.

Mimořádně významnou událostí v životě Purkyňovy nadace bylo jednání v kanceláři notáře Mgr. 
Luboše Holíka v Litoměřicích 11.6.2019. Souhlasem zřizovatelů byla přijata nová „Nadační listina” 
proběhlo jednání správní a dozorčí rady a nové volby orgánů nadace do funkčního období. Při přípravě 
tohoto jednání významně pomohl advokát JUDr. Ivo Beránek. Přijatá nová Nadační listina zásadně 
modernizuje a zjednodušuje fungování nadace pro nastávající čas. Předsedou správní rady byl 
opětovně zvolen Dalibor Černý a členové správní rady byli opětovně potvrzeni. Zvolena byla nová 
dozorčí rada ve složení: Jan Stýblo, Ing. Jiří Plaček a Ing. Zdeněk Plaček. Předsedou dozorčí rady byl 
zvolen Jan Stýblo.

Červen 2020

V roce 2020 vyhlásí Purkyňova nadace VII. kolo otevřeného grantového řízení v programu 
„Památky a občané”, bude pokračovat podpora dlouhodobých projektů a bude upraven zápis 
nadačního kapitálu na základě závěrů auditu nadace.

rovněž zúčastnili zástupci nadace a ukončili svoji pravidelnou účast na těchto tradičních setkáních 
poděkováním do rukou baronky Jany Hildprandt. Purkyňova nadace se významně podílela v roce 2009 
na zřízení stálé expozice J.E.Purkyně na zámku v Blatné.

2022  Užší výběr projektů vhodných pro dlouhodobou podporu.

2021  Kontrola na místě příjemců nadačních příspěvků.

2020  Vyhlášení VII. kola otevřeného grantového řízení v programu PAMÁTKY 
a OBČANÉ na podporu občanských iniciativ zaměřených na záchranu 
nemovitého kulturního dědictví. Vyhodnocení a příděl - odeslání 
prvních příspěvků.

Koncepce Purkyňovy nadace pro období 2015 - 2024

2015 - 2019 Na základě podrobné kontroly příjemců nadačních příspěvků VI. kola 
otevřeného grantového řízení budou dlouhodobě podpořeny oprávněné 
projekty záchrany nemovitého architektonického dědictví: Hrad Blansko, 
kostel Lenešice a hrad Lukov. 

2023 - 2024 Podpora vybraných projektů pro dlouhodobou podporu.

Schváleno na zasedání správní rady PURKYŇOVY NADACE 10. září 2014
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Lenešicích ve výši Kč. 100 tis.

Mimořádně významnou událostí v životě Purkyňovy nadace bylo jednání v kanceláři notáře Mgr. 
Luboše Holíka v Litoměřicích 11.6.2019. Souhlasem zřizovatelů byla přijata nová „Nadační listina” 
proběhlo jednání správní a dozorčí rady a nové volby orgánů nadace do funkčního období. Při přípravě 
tohoto jednání významně pomohl advokát JUDr. Ivo Beránek. Přijatá nová Nadační listina zásadně 
modernizuje a zjednodušuje fungování nadace pro nastávající čas. Předsedou správní rady byl 
opětovně zvolen Dalibor Černý a členové správní rady byli opětovně potvrzeni. Zvolena byla nová 
dozorčí rada ve složení: Jan Stýblo, Ing. Jiří Plaček a Ing. Zdeněk Plaček. Předsedou dozorčí rady byl 
zvolen Jan Stýblo.

Červen 2020

V roce 2020 vyhlásí Purkyňova nadace VII. kolo otevřeného grantového řízení v programu 
„Památky a občané”, bude pokračovat podpora dlouhodobých projektů a bude upraven zápis 
nadačního kapitálu na základě závěrů auditu nadace.

rovněž zúčastnili zástupci nadace a ukončili svoji pravidelnou účast na těchto tradičních setkáních 
poděkováním do rukou baronky Jany Hildprandt. Purkyňova nadace se významně podílela v roce 2009 
na zřízení stálé expozice J.E.Purkyně na zámku v Blatné.

2022  Užší výběr projektů vhodných pro dlouhodobou podporu.

2021  Kontrola na místě příjemců nadačních příspěvků.

2020  Vyhlášení VII. kola otevřeného grantového řízení v programu PAMÁTKY 
a OBČANÉ na podporu občanských iniciativ zaměřených na záchranu 
nemovitého kulturního dědictví. Vyhodnocení a příděl - odeslání 
prvních příspěvků.

Koncepce Purkyňovy nadace pro období 2015 - 2024

2015 - 2019 Na základě podrobné kontroly příjemců nadačních příspěvků VI. kola 
otevřeného grantového řízení budou dlouhodobě podpořeny oprávněné 
projekty záchrany nemovitého architektonického dědictví: Hrad Blansko, 
kostel Lenešice a hrad Lukov. 

2023 - 2024 Podpora vybraných projektů pro dlouhodobou podporu.

Schváleno na zasedání správní rady PURKYŇOVY NADACE 10. září 2014
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10

platná s účinností od 1. ledna 2015

             Grantová pravidla Purkyňovy nadace 

    Schváleno na zasedání správní rady PURKYŇOVY NADACE 10. září 2014

6.  O vyhodnocení grantového řízení, výši příspěvků na jednotlivé projekty a 

přídělech pro vybrané projekty pro dlouhodobou podporu rozhoduje správní 

rada nadace na základě seznámení se a kontroly na místě nemovité památky.
7.  Prostředky nadace určené pro grantování vyčleňuje správní rada nadace v 

souladu se statusem nadace.

1.  Počínaje rokem 2000 vyhlašuje PURKYŇOVA NADACE program Památky a 

občané, jehož cílem je podpora občanských  iniciativ, které usilují o záchranu 

nemovitého kulturního dědictví České republiky. Program je realizován formou 

otevřeného grantového řízení.

4.  PURKYŇOVA NADACE zveřejňuje zadávací podmínky grantového řízení, 

vyhodnocení, příděl prostředků občanským iniciativám  a všechny další tranže 

přídělů na internetových stránkách www.purknadace.cz
5.  Příděly grantového řízení jsou obsaženy ve výročních zprávách nadace. Výroční 

zprávy jsou rovněž v plném rozsahu umisťovány na internetové stránky nadace.

2.  V čase úpravy těchto grantových pravidel probíhá VI. kolo otevřeného 

grantového řízení. Pro dlouhodobou podporu bylo vybráno 5 projektů, které 

splňují zadávací podmínky a vyžadují dlouhodobou podporu.
3.  V souladu s koncepcí nadace bude vyhlášeno v roce 2020 VII. kolo otevřeného 

grantového řízení. Další grantová kola budou vyhlašována přibližně v pětiletém 

cyklu. 
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12 13

Příjmy:

- vrácení části půjčky        240.000,-

- úroky z běžného účtu                  6,10

- pronájem nemovitostí 2019       305.000,-

celkem                    845.006,10

Výdaje:

- vyplacení odměny statutárním orgánům       13.000,-

- ostatní výdaje         111.399,16

- poskytnuté nadační příspěvky        340.000,-

celkem                    719.450,16

Finanční prostředky k 31.12.2019:      134.528,59

- úhrada nájmu na r. 2020 předem      300.000,-

Přehled o příjmech a výdajích nadace za rok 2019 v Kč

- zvýšení čerpání půjčky        160.000,-

Finanční prostředky k 1.1.2019:          8.972,65

Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2019 v tis. Kč

- daň z nemovitostí             4.258,-

VALDEK, o.p.s.               240

- úhrada za energie a další služby       103.793,-

Celkem                340
Lenešický okrašlovací spolek                100

David Švehla                   3
Celkem                    3

Přijaté dary v roce 2019 v tis. Kč
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14 15

Kytice Purkyňovy nadace, předseda správní rady Dalibor Černý.

26.7.2019 kladení věnců u pomníku Jana Evangelisty Purkyně u příležitosti
150. výročí od úmrtí našeho vědce (28.7.1869). 
Zleva:   prof. Dr. Michaela Hrubá, Ph.D. děkanka Filozofické fakulty UJEP
Ústí n. L.,   prof. MUDr. Štěpán Svačina, Dr.Sc. MBA předseda ČLS JEP.
Vpravo:  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Karlovy Univerzity.
Přítomna rovněž prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. předsedkyně Akademie
věd ČR   a   prof. h.c. Ing. Václav Liška, Dr.h.c. vedoucí katedry ČVUT  
 a předseda spolku SVATOBOR a další významné osobnosti.
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Zámek Libochovice, Purkyňův den 19.6.2019.
Ocenění prof. MUDr. Jan Kvasnička, Dr.Sc.

Kostel sv. Šimona a Judy - Lenešice.
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Lenešice, kostel sv. Šimona a Judy, dlouhodobá podpora Purkyňovy nadace.

Lenešice, kostel sv. Šimona a Judy, usazení báně - říjen 2019.
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Lenešice, kostel sv. Šimona a Judy, dlouhodobá podpora Purkyňovy nadace.

Lenešice, kostel sv. Šimona a Judy, usazení báně - říjen 2019.



TEPLICE - ÚSTÍ n.L.

PURKYŇOVA NADACE
Slatina č.p. 11, 410 02 Lovosice 2

tel.: 602 118 315
e-mail: purknadace@seznam.cz

www.purknadace.cz

Poděkování patří
příznivcům a spolupracovníkům nadace. 
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Obec Slatina pod Házmburkem
(žlutá šipka směřuje na sídlo nadace - areál Slatina č.p.11, v majetku Purkyňovy nadace)
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