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Rok 2020 se navždy zapíše do myslí lidí a do dějin jako rok, kdy příchod 

koronaviru ochromil chod celého světa. S touto událostí přišla doba 

vědců a spolu s ní i možnost ukázat široké veřejnosti jejich přínos pro celé 

lidstvo. Ukázalo se, jak jsou jednotliví lidé, ale i celé národy schopny rychle 

zareagovat a semknout se. Projevila se solidarita a odhalili noví hrdinové. 

V Nadačním fondu Neuron jsme se rozhodli předávání Cen Neuron 2020 

pojmout jako velké poděkování všem vědcům a pracovníkům vědeckých 

pracovišť, kteří ani minutu nezaháleli a okamžitě přidali ruce k dílu. Jako 

poděkování jsme pro ně připravili divadelní představení velmi úspěšné 

hry Elegance molekuly, která rezonuje se současnou situací a je oslavou 

vědy. Při této příležitosti jsme se rozhodli také udělit dvě Mimořádné Ceny 

Neuron, které odrážejí vynikající světové výsledky českých vědců v boji 

proti pandemiím. Prvním oceněným byl český biochemik a virolog Tomáš 

Cihlář. Jeho práce si získala celosvětovou pozornost v souvislosti s vývojem 

virostatik proti ebole a koronavirům. V 90. letech se významně podílel na 

pochopení mechanismu účinku a popsání farmakologických vlastností 

tenofoviru objeveného profesorem Holým. Později se věnoval studiu 

vzniku virové resistence, návrhu a vývoji virostatik blokujících respirační 

viry, viry hepatitidy C a B, viry eboly a konečně virus SARS-CoV2. Za jeden 

z jeho nejvýznamnějších úspěchů je pokládán vývoj dosud nejúčinnějšího 

inhibitoru HIV, který revolučním způsobem mění protivirovou terapii. 

Druhým oceněným je epidemiolog profesor Karel Raška. Čestnou cenu 

in memoriam získal za komplexní přístup v oboru epidemiologie, tvorbu 

postupu epidemiologické bdělosti a celoživotní boj s nákazami. Jakožto 

ředitel Divize pro infekční choroby Světové zdravotnické organizace 

byl hlavní postavou celosvětového vymýcení pravých neštovic. Po válce 

zastavil epidemii tyfu. Zakládal a propagoval očkování a významně přispěl 

k vymýcení různých dětských chorob. Nemalé úspěchy měl i na poli 

veterinární medicíny, vypátral původce několika infekčních onemocnění 

skotu a zabránil dalšímu šíření brucelózy. 

Oba ocenění dokládají důležitost české vědy u nás a ve světě. Ukazují, že 

i naše relativně malá země přinášela a přináší světu excelentní myšlenky, 

nápady a objevy, které ovlivňují životy milionů lidí. 

Děkujeme vědkyním a vědcům za jejich odvahu měnit budoucnost, 

děkujeme mecenášům, kteří mají odvahu a pomáhají šířit prestiž české 

vědy a děkujeme i Vám za to, že nejste lhostejní a uvědomujete si 

důležitost vědy v naší společnosti. 

Úvodní slovo 

Monika Vondráková

předsedkyně 

správní rady 

NF Neuron
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Představení a poslání nadačního fondu 

Věříme, že vědecké poznání je motorem každé úspěšné společnosti. Navazujeme na to nejlepší, 

co tato země dala sobě i světu – objevy špičkových vědců, jejich otevřenou mysl, touhu po 

bádání, ale také na schopnost tyto ctnosti oceňovat.

Jsme Nadační fond Neuron. Podporujeme špičkové vědce, kteří mění budoucnost celé 

společnosti. Fungujeme díky financování ze soukromých prostředků mecenášů – úspěšných 

lidí, kteří chtějí prostřednictvím fondu podporovat excelentní české vědce a vědkyně.

Inspirací nám byl od začátku stavitel Josef Hlávka. Jako první velký mecenáš českého národa 

pochopil, jak důležité je podporovat rozvoj vědy a umění. Stejně jako on nastartoval rozvoj novodobé 

české vědy, i my prostřednictvím exkluzivní komunity moderních mecenášů roztáčíme otáčky té 

současné: prestižními vědeckými Cenami Neuron oceňujeme ty nejlepší české vědce, odkrýváme 

jejich inspirativní příběhy, probouzíme zájem o vědu a vracíme české veřejnosti důvod k hrdosti.

Nadační fond Neuron je tabulí cti osobností, které přispívají k prosperitě naší společnosti. 

Excelentní čeští vědci se zde propojují s úspěšnými podnikateli, kteří prostřednictvím podpory 

vědy převzali svůj díl odpovědnosti za budoucí směřování naší země. Touto aktivitou je Nadační 

fond Neuron unikátní nejen u nás, ale v celé Evropě.

Nadační fond Neuron v číslech  

• 11 let podpory vědy a výzkumu

• 87 oceněných vědců

• 8 vědeckých Expedic Neuron v hodnotě 3,1 mil. Kč

• Na prémiích Cen Neuron vyplaceno již 67,5 mil. Kč 

• Na vědecké granty Neuron Impulsy vyplaceno 34 mil. Kč

Naše aktivity 

Oceňujeme excelentní vědce a vědkyně prestižními vědeckými Cenami Neuron – nejvýše 

dotovanými vědeckými cenami v ČR.

• Rozvíjíme moderní mecenášství vědy, oslovujeme a vyhledáváme osobnosti, které považují 

podporu vědy za důležitou pro celou naši společnost.

• Propojujeme světy vědy a byznysu, iniciujeme setkávání zástupců vědy a byznysu a jejich 

vzájemnou interakci na konferencích atd.



Ceny Neuron 

Ceny Neuron jsou prestižní vědecká ocenění. Předávají se včetně osobní finanční prémie vědcům 

z prostředků mecenášů fondu a jsou nejlépe dotovanými vědeckými cenami u nás. Cenami 

Neuron oceňujeme světové objevy špičkových vědců z České republiky a mladé vědecké talenty. 

Ceny udělujeme jednou ročně, a to dvou kategoriích: 

• Cena Neuron pro mladé nadějné vědce

• Cena Neuron za přínos světové vědě 

Ceny se udělují v sedmi oborech: matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, společenské 

vědy, computer science, a to celkově až do výše 8,5 mil Kč. Laureáti nakládají s finanční 

odměnou dle svých potřeb. Někteří z nich věnují část své odměny na další rozvoj vědy 

prostřednictvím našeho fondu.

Nadační fond Neuron se Cenám Neuron věnuje po celý rok. Nominační proces začíná již  

v lednu – nominace na laureáty Cen Neuron předkládají do konce března představitelé veřejných 

vědeckých institucí (děkani, rektoři, ředitelé akademických ústavů, představitelé Akademie 

věd ČR), členové vědecké rady a laureáti předchozích ročníků. O držitelích Cen rozhoduje Rada 

Neuronu, která následuje doporučení vědecké rady. V té jsou zastoupeny přední osobnosti české 

vědy, což znamená, že budoucí laureáti jsou podrobeni pečlivému výběru těch nejlepších českých 

vědců. V případě Ceny Neuron za přínos světové vědě se do hodnocení zapojuje i mezinárodní 

vědecká rada, která zajišťuje světovou kvalitu oceněných laureátů. 

Vyhlašování vítězů probíhá na podzim kalendářního roku. Součástí Cen Neuron je také 

neformální debata s laureáty, která se koná zpravidla den po slavnostním vyhlášení a je určena 

široké veřejnosti.

Neuron Club 

Jedná se o exkluzivní setkávání špičkových vědců s úspěšnými osobnostmi z byznysu. Uzavřená 

setkání vytváří ideální prostředí pro propojování světů vědy a byznysu a generování novátorských 

myšlenek. Neuron Cluby se konají cca 4x ročně a schází se na nich dvě desítky hostů napříč 

vědními i byznysovými obory. Jednotlivá setkání jsou vždy zastřešena konkrétním diskuzním 

tématem, o kterém otevřeně diskutují řečníci z řad vědců i byznysmenů napříč plénem 

přítomných hostů. Podobná platforma jako Neuron Club nemá v České republice obdoby. 

 

Protože ve společnosti panovaly rozporuplné a nepřehledné informace k tématu pandemie 

covid-19, rozhodli jsme se v roce 2020 otevřít Neuron Cluby veřejnosti a ve spolupráci předními 

českými odborníky a partnery uspořádat sérii online debat.
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Expedice 

Projekt Expedice Neuron vznikl s cílem navázat na slavnou éru cestovatelů Zikmunda  

a Hanzelky ve snaze podpořit české vědce v terénním výzkumu po celém světě. Celkem jsme 

podpořili 8 úspěšných expedic do různých koutů naší planety.

 

Historicky jsme např. podpořili cestu do Peru, kde čeští ornitologové potvrdili existenci bájného 

ptáka bekasiny královské. S naším příspěvkem vyrazili čeští polárníci do pohoří Rwenzori  

v Ugandě, kde popsali dosud neznámou diverzitu a produktivitu afrických ledovců. Anebo naše 

výprava Dzamba ya lobi mapovala pralesy v Kongu a jejich floru a faunu včetně ohrožených 

slonů pralesních. 

 

V roce 2020 jsme kvůli pandemickým podmínkách museli projekt expedic pozastavit, ale jsme 

připraveni navázat na cesty do Ugandy i Konga. 

Juniorská vědecká konference 

Touha po poznání a láska k vědě se musí rozvíjet už od mládí. Podporujeme proto také mladé 

badatele a budoucí skvělé vědce. Neuron splnil v minulosti sny čtyřem dětem. Jeden z mladých 

nadšenců do astrofyziky si například splnil sen návštěvou CERNu, jeden mladý vědátor pak zažil 

stáž na špičkovém vědeckém pracovišti ÚOCHB a další nadšenec do astronomie se pak podíval 

do planetária v Hamburku. 

 

Všichni ale získali zkušenost, která je posunula v jejich začínající vědecké kariéře mnohem dále. 
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Hodnoty nadačního fondu 

Fond je postaven na třech základních hodnotách: 

1. Vysoká prestiž a výběrovost vedoucí k výsledkům: Fond si vybírá pouze špičkové a nadějné 

vědce, kteří garantují efektivní využití prostředků fondu k unikátním vědeckým výsledkům. 

Výběr probíhá zcela transparentně a při výběru vědců fond spolupracuje s nejlepšími 

odborníky v daném oboru. 

2. Individuální přístup: Fond pomáhá vědcům individuálně v závislosti na jejich aktuálních 

potřebách, a to jak finančních, tak i nefinančních (např. v popularizaci a prezentaci jejich 

výsledků), aniž by je zatěžoval zbytečnou byrokracií, například při žádosti, administraci 

finanční podpory a vyhodnocení příspěvku. Účast ve fondu tak neobírá vědce o čas, který 

mohou věnovat výzkumu, prezentaci svých výsledků či obecné popularizaci svého oboru. 

3. Popularizace jako nástroj zvýšení prestiže vědy v české společnosti: Fond podporuje vědce 

k prezentaci jejich výsledků a jejich oboru nejen k odborné, ale i k laické veřejnosti, čímž 

přispívá ke zvýšení povědomí o důležitosti vědy v české společnosti.

Sídlo nadačního fondu 

Vratislavský palác, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1

Orgány nadačního fondu 

Nadační fond Neuron na podporu vědy byl založen zakládací listinou dne 11. června 2013  

a zapsán do nadačního rejstříku, který vede Městský soud v Praze, dne 11. července 2013 v oddíle 

N, vložce 1054, IČO 01871188. Zřizovatelem byl Karel Janeček. Zakládací listina byla změněna 

dne 21. září 2018. Došlo ke vzniku zvláštního orgánu „Neuron Founders“, který vykonává 

zakladatelská práva. 

Neuron Founders 

• Monika Vondráková

• Eduard Kučera

• Martin Fusek

• Václav Novák

• Jan Lukačevič (přistoupil v únoru 2021) 

Účelem je držet dlouhodobou koncepci fondu, eliminovat nahodilé změny v činnosti fondu  

a být ambasadorem fondu. Orgán Neuron Founders tvoří lichý počet členů, nejméně pět.
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Správní rada 

• Monika Vondráková – předsedkyně správní rady

• Jan Konvalinka – místopředseda správní rady

• Dita Stejskalová 

• Petr Šimůnek

Řídí činnost fondu a nese právní odpovědnost za chod fondu. Stanovuje strategii fondu, 

spravuje majetek fondu a schvaluje aktivity fondu. Schvaluje rozpočet, rozhoduje o vědeckých 

oborech, o zřízení poradních orgánů, jejich úloze a pravidlech fungování, počtu jejích členů,  

volí a odvolává je.

Dozorčí rada 

• Václav Dejčmar

• Radek Halíček

• Libor Winkler

Kontroluje správnost účetnictví, přezkoumává roční závěrku, kontroluje plnění podmínek pro 

poskytování nadačních příspěvků, dohlíží na soulad činnosti s právními předpisy a nedostatky 

hlásí správní radě.

Vědecká rada 

Vědecká je poradním orgánem Nadačního fondu Neuron. Navrhuje vědecké obory, předkládá 

správní radě návrhy pro udělení nadačních příspěvků a ocenění vědcům. Složení vědecké rady  

v roce 2020:

• Biologie

•  garant oboru: prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. Rer. Nat.

• členové: prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, PhD. 

• Computer Science:

•  garant: prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

• členové: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., prof. Ing. František Plášil, DrSc. 

• Fyzika

•  garant oboru: Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

• členové: prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D., Mgr. Martin Schnabl, Ph.D., prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.
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• Chemie

•  garant oboru: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

• členové: prof. Ing. František Štěpánek, PhD., prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.  

• Matematika 

•  garant oboru: RNDr. Martin Markl, DrSc.

• členové: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. 

• Medicína 

•  garant oboru: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

• členové: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., prof. MUDr. Martina Vašáková, 

 Ph.D., Mudr. Roman Kučera

• Společenské vědy

•  garant oboru: doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

• členové: doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J.S.D, doc. Mirjam Fried, Ph.D.

Členství ve správní, dozorčí i vědecké radě je čestné, bez nároku na odměnu.
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Představení mecenášů 

Eduard Kučera
je jedním ze zakladatelů fi rmy Avast. Díky němu jsme v lednu 2017 

mohli otevřít podporu oboru computer science.

„Z výnosů fi rmy jsme se snažili každoročně věnovat část na 

charitativní účely.“ 

Libor Winkler
je předseda představenstva společnosti RSJ, který svou profesní 

dráhu zahájil jako vědecký pracovník. Z jeho peněžních prostředků 

jsou většinou podporováni vědci v oboru chemie a biologie.

„Z osobní zkušenosti vím, že bez peněz se věda dělat nedá. Jestli 

chceme uspět ve světové konkurenci, tak věda je základem. Svoji 

podporu chápu jako podporu naší budoucnosti.“

Václav Dejčmar
je spolumajitelem společnosti RSJ a několika dalších fi rem. 

Prostřednictvím fondu podporoval vědecké expedice 

a v současnosti i další projekty, které mohou mít významný přínos 

pro současné poznání.

„Podle mě je věda, stejně jako expedice, o dobrodružství, tajemnu, 

o něčem novém, co nás čeká, když překročíme hranice poznaného.“
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Tomáš a Gábina Cihlářovi
Tomáš Cihlář je přední český virolog, otec Remdesiviru.
 

„Chovám veliký respekt pro to, co Neuron dělá a jakým způsobem 

podporuje talentované vědce. Proto rád podpořím vědu a mladé 

vědce.“ 

Marek Dospiva   
je spolumajitel investiční skupiny PENTA. Vedle podpory 

charitativních a neziskových projektů je jejich snahou, aby širší 

společenská odpovědnost byla patrná ve všech oblastech jejich 

působení. Soustředí se především na oblasti vzdělávání, vědy  

a výzkumu.
 

„Vážíme si prostředí, ve kterém nejenom podnikáme, ale především 

žijeme.“

Karel Janeček  

založil společnost RSJ. Stál u zrodu Nadačního fondu Neuron 

na podporu vědy. Z jeho peněžních prostředků jsou nejčastěji 

podporováni vědci v oboru matematika a společenské vědy.
 

„Od svých pěti let jsem chtěl být vědec, už tehdy jsem byl přesvědčený, 

že věda je nejsmysluplnější věc na světě. Mám to štěstí, že ji mohu 

podporovat.“ 
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Představení podporovatelů 

Jan Bednář
je zakladatel společnosti 
MIS a programátor

Ondřej Bartoš 
je investor 
z Credo Ventures

Ivona a Josef Matějkovi
jsou zakladatelé 
společnosti CZC.cz

Tomáš Kupka
je spolupracovník 
vývojového oddělení 
německé společnosti 
Finepower GmbH

Jan Školník 
je spolumajitel 
a jednatel společnosti 
HOBRA – Školník s. r. o.
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Představení partnerů

Generální partneři

ÚOCHB AV ČR je přední výzkumná instituce pod hlavičkou Akademie věd ČR. Jejím posláním 

je základní výzkum na rozhraní chemických a biologických oborů a přenos výsledků základního 

výzkumu do aplikací a komerční sféry.

IOCB Tech s.r.o. je dceřinou společností ÚOCHB AV ČR. Její hlavní činností je identifi kace  

komerčně zajímavých projektů na ÚOCHB, analýza jejich tržního potenciálu 

a   patentovatelnosti, ochrana duševního vlastnictví, podpora rozvoje daných projektů formou 

projektového managementu, hledání komerčních partnerů a dojednávání smluvních  

podmínek pro podpis licenčních smluv.

Partneři

ABRA Software je dynamická technologická fi rma, která vyvíjí a dodává moderní informační 

systémy. Podnikatelům a manažerům na celém světě pomáhá mít přehled o své fi rmě, 

uvolňuje jim ruce od administrativy a umožňuje dělat správná rozhodnutí. Vyhledává místa 

ke zlepšení a k využití IT jako strategické výhody.

Accredio je obchodníkem s cennými papíry podléhajícím dozoru České národní banky. 

Své služby poskytuje privátní klientele z řad podnikatelů, sportovců a manažerů. Specializací 

společnosti Accredio je individuální správa majetku (asset management) a nezávislé fi nanční 

a investiční poradenství. Na českém trhu působí Accredio od roku 2003. 

Accolade připravuje, vlastní a dlouhodobě pronajímá průmyslové budovy renomovaným 

společnostem z oblasti lehké výroby, související logistiky a e-commerce přesně dle jejich potřeb. V 

České republice, Polsku, Německu a na Slovensku nabízí prostory v téměř třech desítkách parků.

Profi med se věnuje správné péči o zuby a dásně. Od vzniku společnosti v roce 1997 absolvovali 

a uspořádali stovky přednášek, školení a veletrhů. Získané znalosti si nenechávají pro sebe. 

Sledují aktuální trendy v péči o zuby a sdílí je dál na svých školeních.
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Dary přijaté v roce 2020 

Finanční dary                     Částka

Accolade, s.r.o.        250.000,00 Kč

Accredio, a.s.        250.000,00 Kč

Bartoš Ondřej        250.000,00 Kč

Dospiva Marek        500.000,00 Kč

Eduard Kučera                   1.500.000,00 Kč

European Leadership & Academic Institute s.r.o.      25.000,00 Kč

Hobra - Skolnik          50.000,00 Kč

IOCB TECH s.r.o.                  5.000.000,00 Kč

Libor Winkler                   1.000.000,00 Kč

Lukáš Skála           62.495,00 Kč

Matějka Josef         250.000,00 Kč

MIS,s.r.o.        350.000,00 Kč

Nadace Karla Janečka       532.224,00 Kč

PROFIMED s.r.o.       250.000,00 Kč

Slavíková Eva          50.000,00 Kč

Tomáš Cihlář        500.000,00 Kč

Tomáš Kupka           50.000,00 Kč

Václav Dejčmar                 1.000.000,00 Kč

Celkem                11.869.719,00 Kč

Poskytnuté nadační příspěvky 2020 

Příjemce                    Částka

Czexpats in Science z. s.         10.000,00 Kč

Mohamed Megahed       324.000,00 Kč

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.   167.000,00 Kč

Univerzita Karlova         50.000,00 Kč

Centrum pro modelování biologických  

a společenských procesů, zapsaný ústav       87.500,00 Kč

Ing. Tomáš Cihlář, CSc.                  1.500.000,00 Kč

Celkem                  2.138.500,00 Kč
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Účetní závěrka 

Viz příloha.

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada NF Neuron projednala a schválila výroční zprávu a účetní závěrku za rok 2020 dne 

30. června 2021.

V Praze dne 30. června 2021

Monika Vondráková

předsedkyně správní rady
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