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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, MILÍ PŘÍZNIVCI,
dovolte mi podělit se s vámi o významné mo-
menty roku 2016. I nadále jsme podporovali 
programy, sdružení i jednotlivce, jejichž společ-
ným jmenovatelem jsou hodnoty jako svobo-
da, svobodná média, vzdělání, lidská práva, 
demokracie, ale i zodpovědnost a odvaha.

Jsme přesvědčení o tom, že vzdělání nám 
mění život, pomáhá nám být moudřejšími, 
svobodnějšími a odpovědnějšími. Proto se 
Zdeňkem již léta finančně podporujeme talen-
tované studenty na zahraničních univerzitách. 
Stipendia jsme přes naše rodinné nadace udě-
lovali v roce 2016 již posedmé. Za tu dobu jste 
je mohli potkat na osmnácti amerických univer-
zitách, jedenácti britských, dvou francouzských, 
dvou německých, jedné nizozemské a jedné 
novozélandské. Celkem získalo naše stipendi-
um již 113 studentů. 

V tomto akademickém roce má finanč-
ní příspěvek od Bakala Foundation 47 studen-
tů – 13 nových, kteří získali stipendium poprvé, 
a 34 pokračujících ve studiích z minulých let. 

Poskytnutím finanční podpory to však ne-
končí. Nadace pravidelně pořádá pro stipen-
disty formální i neformální setkání, díky nimž 
se daří vytvářet a udržovat mezi nimi pro-
fesionální i osobní vztahy. Na podzim jsme 
se Zdeňkem vypravili na návštěvu přímo 
na jedno z „míst činu“ – do Velké Británie. 
V Londýně a Cambridge jsme se během 
dvou dní setkali s třemi desítkami našich sti-
pendistů. Provedli nás po univerzitních kam-
pusech, diskutovali jsme s nimi o různých 
společenských, politických i studijních té-
matech, naslouchali jsme jejich potřebám. 
Z Británie jsme odjeli nabití energií a přesvěd-
čením, že program Scholarship je opravdu 
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smysluplný a naše dávné rozhodnutí podporo-
vat talenty bylo správné.

Před více než rokem jsme otevřeli poraden-
ské a informační centrum Student Hub, ve kte-
rém několikrát měsíčně pořádáme veřejné akce 
a individuální konzultace pro zájemce o studi-
um v zahraničí. Ti si také v knihovně mohou za-
půjčit publikace týkající se přijímacího řízení na 
zahraniční univerzity.

Pokračovali jsme v podpoře vzdělávání za-
čínajících novinářů a novinářek. V roce 2016 
se mohli zúčastnit dvou kurzů – buď mohli vo-
lit tříměsíční kurz Achillova data určený čes-
kým studentům žurnalistiky, nebo si moh-
li vybrat letní mezinárodní školu Journey: 
Journalism Bootcamp. 

Ve spolupráci s britským The Design 
Museum a nadačním fondem Kaplicky Centre 
jsme uspořádali druhý ročník soutěže Kaplicky 
Internship pro čerstvé absolventy architektu-
ry. Vítězku nyní čeká tříměsíční stáž v jednom 
z nejvýznamnějších světových studií - v londýn-
ském Zaha Hadid Architects. Mladým architek-
tům tak dáváme příležitost seznámit se s prací 
špičkových architektonických studií a usnadnit 
start jejich kariéry. 

Symbolem hodnot, na kterých je naše ne-
zisková činnost založená, pro mne vždy bude 
bývalý prezident Václav Havel. A právě loň-
ský rok lze bez nadsázky označit jako Havlův 
rok – v říjnu jsme si připomněli jeho nedožité 
80. narozeniny, v prosinci uplynulo pět let od 
jeho úmrtí. Jeho odkaz připomínáme průběž-
ně – dlouhodobě se Zdeňkem podporujeme 
Knihovnu Václava Havla. V roce 2016 nadace 
umožnila uspořádání výstavy, která ve fotogra-
fi ích připomněla život tohoto významného za-
stánce lidských práv. 

Podrobnější informace o projektech nadace 
najdete v této výroční zprávě a také na webo-
vých stránkách www.bakalafoundation.org. 
Zajímá-li vás, jaké další projekty v rámci rodin-
né fi lantropie podporujeme, podívejte se na 
www.bakalaphilanthropy.com. 

Závěrem bych ráda poděkovala správní 
i dozorčí radě za jejich vynikající práci. Děkuji 
také celému týmu nadace za nasazení, s jakým 
se rozvoji projektů věnují. 

Přeji vám inspirativní čtení,

Michaela Bakala
předsedkyně správní rady
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PROGRAMY BAKALA FOUNDATION 2016
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SCHOLARSHIP  

Prestižní stipendijní program určený talen-
tovaným studentům středních a vysokých 
škol, kteří chtějí studovat ucelený bakalář-
ský nebo magisterský program na nejlepších 
zahraničních univerzitách a je jim méně než 
33 let. Stipendia poskytuje nadace již sedm 
let. V roce 2016 se o ně ucházelo 218 zájem-
ců, z nichž 123 mělo zájem studovat ve Velké 
Británii – 23 žadatelů uvedlo jako svou „prv-
ní volbu“ Cambridgeskou univerzitu, 21 mělo 
zájem o studium na Oxfordu. Diplom z UCL 
chtělo získat 13 uchazečů, z LSE 11 a na 
King’s College 8 žadatelů. Kromě Británie do-
razily žádosti o stipendia na americké školy 
patřící do tzv. Břečťanové ligy a na další elitní 
univerzity například v Nizozemsku, Německu, 
Skandinávii nebo v Austrálii. Dvaadvacet 

nejlepších uchazečů postoupilo k pohovorům 
před odbornou hodnoticí komisi, stipendi-
um získalo 13 z nich.

V rámci programu Scholarship nadace po-
skytla fi nanční pomoc při studiu již 113 stu-
dentům z České republiky. Konkrétní výše 
podpory se liší podle zvolené školy i fi nanč-
ních možností studentů. Při splnění všech pod-
mínek nadace stipendistům garantuje pod-
poru po celou dobu studijního programu, 
na který ji získali. 

V akademickém roce 2016/2017 má fi nanč-
ní příspěvek od Bakala Foundation 47 stu-
dentů – 13 nových, kteří získali stipendium 
poprvé, a 34 pokračujících ve studiích z mi-
nulých let. Celková částka, kterou manže-
lé Bakalovi doposud podpořili talentované 

� �� ��������������������������
• Praha 81
• Středočeský 31
• Jihočeský 11
• Plzeňský 8
• Karlovarský 5
• Ústecký 8
• Liberecký 7

• Královéhradecký 5
• Pardubický 6
• Vysočina 3
• Jihomoravský 19
• Olomoucký 5
• Moravskoslezský 20
• Zlínský 8

Žadatelé o stipendia v roce 2016
rozdělení podle regionů.
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studenty z ČR při studiu v zahraničí, činí té-
měř 100 milionů korun.

Program Scholarship pořádá Bakala 
Foundation ve spolupráci se švýcarskou nada-
cí Fondation Zdenek et Michaela Bakala. 

Zahájení pohovorů Scholarship 
2016 — uchazeči o stipendia, kteří 
postoupili do závěrečného kola. 
Foto: HerminaPress.cz

Pohovory Scholarship 2016 
Foto: HerminaPress.cz
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ROADSHOWS 
Stipendisté v průběhu celého školního roku 
objíždějí střední školy v České republice a bě-
hem seminářů si se studenty povídají o stu-
diu v zahraničí. Středoškoláky nejvíce zajíma-
jí informace o přijímacím řízení, možnostech 
a způsobech financování studia, ale často se 

ptají i na kulturní odlišnosti a studentský ži-
vot v zahraničí. V roce 2016 připravili sti-
pendisté celkem deset informačních před-
nášek v sedmi městech České republiky 
(Hlinsko, Praha, Ivančice, Lány, Hradec Králové, 
Most, České Budějovice).

BAKALA FOUNDATION STUDENT HUB
Koncem roku 2015 otevřela nadace v pro-
storách svého sídla poradenské a informač-
ní centrum pro uchazeče o studium ucele-
ných bakalářských a magisterských programů 
v zahraničí. V úzké spolupráci se stipendisty 
ve Student Hubu průběžně poskytuje zájem-
cům informace, několikrát měsíčně pořádá te-
matické semináře a přednášky se zajímavými 
hosty, zprostředkovává kontakty. Kromě toho 
nadace nabízí zájemcům také individuální kon-
zultace zaměřené na nejrůznější aspekty při-
jímacího procesu včetně pomoci s výběrem 
akademického programu. 

Zároveň s otevřením Student Hubu byla 
zájemcům zpřístupněna také knihovna číta-
jící několik set odborných titulů. Mohou zde 
najít a prostudovat informace týkající se pří-
pravy k přijímacímu řízení na zahraničních 

Za studenty Gymnázia K. V. Raise 
v Hlinsku se vypravili naši stipendisté 
Eva Michálková a Nikita Poljakov. 
Povídali si s nimi o možnostech 
studia v zahraničí a během živé 
debaty jim zodpověděli celou řadu 
dotazů. 
Foto: archiv Bakala Foundation

O podstatě závislostí a o tom, co se 
děje v mozku, když člověk zakouší 
alkoholovou, drogovou či jinou ry-
chlou libost, povídal ředitel a primář 
psychiatrické léčebny Červený Dvůr 
MUDr. Jiří Dvořáček.  
Foto: Mikeska Photography

Student Hub – setkání s Ruth 
Hálovou, která se jako jedno 
z „Wintonových dětí“ zachránila 
v roce 1939 před transportem do 
koncentračního tábora. 
Foto: Ondřej Besperát

Ve Student Hubu opakovaně 
pořádáme i populární workshopy 
týkající se programu Scholarship. 
Dotazy účastníkům zodpovídá přímo 
studijní poradkyně nadace společně 
s našimi stipendisty. Velmi oblíbené 
jsou také semináře zaměřené na 
přijímací řízení ve Velké Británii 
a v USA. 
Foto: HerminaPress.cz
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univerzitách, jako jsou testy SAT, GRE, nebo 
jazykové zkoušky TOEFL/IELTS. Vybrané tituly 
si mohou zapůjčit domů. 

V průběhu roku 2016 se konalo 
v Student Hubu 19 seminářů, kterých se zú-
častnilo přes 500 lidí.

VÝROČNÍ SETKÁNÍ SE STIPENDISTY 
A VOLBA PREZIDENTA BAKALA SCHOLARS
V závěru roku se stipendisté scházejí na pra-
videlném výročním setkání. Na programu 
byly tentokrát dvě panelové debaty - nej-
prve Ivan Hodač (prezident a zakladatel 
The Aspen Institute Central Europe o.p.s.) 
a Petr Kolář (bývalý velvyslanec ve Švédsku, 
Irsku, USA a Rusku) diskutovali se stipen-
disty o tom, jaký vliv na náš život může mít 
Brexit a zvolení Donalda Trumpa americkým 
prezidentem. Při druhé debatě se panelisté 
Bohumil Kartous (EDUin), Michal Pěchouček 
(člen správní rady nadace) a Jakub Tesař 
(Fulbrightova komise) zaměřili na to, co by naši 

stipendisté mohli udělat pro zkvalitnění vzdělá-
vání v České republice.

Na výročním setkání si stipendisté vždy 
volí nového prezidenta ze svých řad. V roce 
2016 se jím stal absolvent Stanfordské uni-
verzity Aleš Weiser, který ve funkci vy-
střídal Jána Michalčáka.

Ivan Hodač a Petr Kolář diskutovali 
se stipendisty o tom, jaký vliv na 
náš život může mít Brexit a Donald 
Trump. 
Foto: Ondřej Besperát

Debata o českém vzdělávacím 
systému. Panelisté Bohumil Kartous, 
Michal Pěchouček a Jakub Tesař 
se zaměřili na to, co by stipendisté 
mohli udělat pro zkvalitnění 
vzdělávání v České republice. 
Foto: Ondřej Besperát 

Stipendisté Bakala Foundation na 
výročním srazu. 
Foto: Ondřej Besperát

Novým prezidentem Bakala Scholars 
byl zvolen Aleš Weiser. Aleš v roce 
2014 dokončil magisterský obor 
East Asian Studies na Stanfordu, 
nyní pracuje ve Velké Británii pro 
společnost Mars Incorporated 
v jejím prestižním manažerském 
programu. 
Foto: Ondřej Besperát
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VÁNOČNÍ NADÍLKA
Každoročně v prosinci připravují stipendisté 
Bakala Foundation pro stovku pražských stře-
doškoláků vánoční nadílku zajímavostí. V roce 
2016 pro ně přichystali 15 workshopů, které 
paralelně probíhaly ve třech učebnách. Každý 
žák si mohl podle svého zájmu vybrat pět před-
nášek, kterých se v průběhu dopoledne zú-
častnil - někdo volil spíše humanitní témata, 
jiného více zajímaly exaktní vědy. Vánoční na-
dílky se účastnili žáci z Open Gate, PORGu 
a z Gymnázia Jana Keplera. 

Markéta a Jakub Tomkovi 
workshop Evoluce: proč je někdy 
dobré být kanibalem a jiné příběhy.  
Foto: Ondřej Besperát

Patrik Procházka 
workshop Positivní psychologie 
v praxi. 
Foto: Ondřej Besperát

Daniel Demovič 
workshop Jak vznikají velká civilní 
letadla a proč (občas) padají. 
Foto: Ondřej Besperát

Petr Winkler 
workshop Stigmatizace duševního 
zdraví. 
Foto: Ondřej Besperát

Tereza Růžičková 
workshop Lidský mozek aneb 
spolupráce lékařů, neurovědců 
a psychologů.  
Foto: Ondřej Besperát

Minh Tri Pham 
workshop Samořídící auta 
a neuronové sítě. 
Foto: Ondřej Besperát
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KAPLICKY INTERNSHIP 2016

Program, který poskytuje čerstvým absolven-
tům architektonických oborů z českých univer-
zit možnost strávit tři měsíce na stáži v jednom 
z prestižních londýnských studií. Mohou si tak 
vyzkoušet práci na významných projektech ve 
společnosti renomovaných architektů. V roce 
2016 začínající architekti soutěžili o stáž v Zaha 
Hadid Architects. Držitelkou stipendia Kaplicky 
Internship 2016 se stala Petra Ross z Fakulty 
umění a architektury Technické univerzi-
ty v Liberci. Ocenění získala za návrh London 
Public Library na prominentní parcele situova-
né u břehu Temže v blízkosti Tower Bridge. 

Vyhlášení vítězky soutěže Kaplicky 
Internship 2016 předcházela debata o díle 
Zahy Hadid s názvem „Zaha Hadid: Work 

and Legacy“. V debatním panelu zasedli: 
Jakub Klaška ze studia Zaha Hadid Architects, 
ředitel Design Musea v Londýně Deyan 
Sudjic, Melodie Leung ze studia Zaha Hadid 
Architects a Jakub Cigler ze společnosti 
Jakub Cigler architekti. 

Program pořádá Bakala Foundation ve 
spolupráci s The Design Museum v Londýně 
a Nadačním fondem Kaplicky Centre.

Vítězka soutěže Kaplicky Internship 
Petra Ross z Fakulty umění 
a architektury Technické univerzity 
v Liberci. 
Foto: Michaela Říhová

Debata o díle Zahy Hadid při 
slavnostním vyhlášení výsledků 
soutěže Kaplicky Internship. 
Zleva: Jakub Klaška, Deyan Sudjic, 
Melodie Leung a Jakub Cigler. 
Foto: Michaela Říhová 
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ACHILLOVA DATA

Tříměsíční kurz pro začínající novináře a studen-
ty mediálních oborů z ČR, jehož cílem je sezná-
mit účastníky se základními nástroji, aktuálními 
trendy a metodami in-depth žurnalistiky. V roce 
2016 se konal již počtvrté a účastnilo se jej šest 
3-4 členných týmů z Prahy a Ostravy. Začínající 
novináři vždy nejprve absolvují třídenní sé-
rii workshopů vedených předními odborní-
ky na jednotlivá témata z ČR i ze zahraničí. 
Každému týmu je pak přidělen novinář - men-
tor, pod jehož vedením samostatně tři měsí-
ce zpracovávají závěrečnou práci na investi-
gativní téma dle vlastního výběru. Vítězkami 
soutěže se staly studentky Institutu komuni-
kačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních 

věd Univerzity Karlovy v Praze, které praco-
valy v týmu Twin Peaks pod vedením noviná-
ře Tomáše Němečka. Odborná porota oce-
nila jejich text s názvem „Zločin mezi plátny“ 
o prestižní výstavě na Pražském hradě, která 
skončila skandálem. 

Kurz pořádá Bakala Foundation ve spo-
lupráci s Českým centrem pro investi-
gativní žurnalistiku.

Markéta Dobiášová z Reportéři 
ČT připravila účastníkům kurzu 
workshop „Umění rozhovoru“. 
Foto: Radúz Dětinský

Vítězky kurzu Achillova data IV se 
svým mentorem. 
Foto: Ondřej Besperát

Účastníci kurzu Achillova data IV. 
Foto: Ondřej Besperát
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JOURNEY — JOURNALISM BOOTCAMP

Intenzivní letní kurz pro nadané studen-
ty žurnalistiky a mediálních oborů z Evropy 
a Spojených států, zaměřený na současné tren-
dy v oboru a praktická cvičení. Po deset dnů 
se začínajícím novinářům věnují špičkoví pro-
fesionálové z renomovaných médií a agentur. 
Celodenní série workshopů a přednášek se stří-
dají s praktickými cvičeními v terénu. Studenti 
jsou vysíláni do centra Prahy s cílem přinést re-
portáže a zprávy z terénu v reálném čase. Na 
dodržování termínů a poskytování zpětné vaz-
by se podílejí mentoři a lektoři kurzu. Studenti 
se během kurzu naučí jak vyhledávat data, ana-
lyzovat je, psát a sebevědomě prezentovat 

vlastní obsah reportáží s ohledem na dodržová-
ní striktních etických norem.

V minulosti jsme přivítali lektory z BBC, 
Bloomberg, CNN, New York Times, 
ProPublica, Reuters, Storyful, Mashable.
com nebo Wall Street Journal a mezi nimi 
několik vítězů Pulitzerovy ceny, například 
Jesse Eisingera, Seymoura Hershe, Charlese 
Ornsteina nebo Tracy Weber.

Účastníci 
Journey – Journalism Bootcampu. 
Foto: Ondřej Besperát

Hvězdou kurzu v roce 2016 byl 
legendární americký investigativní 
novinář a držitel Pulitzerovy ceny 
Seymour Hersh. 
Foto: Ondřej Besperát 

Během workshopů 
s Dougem Arellanesem ze 
Sourcefabric se studenti učili 
o současných trendech v online 
žurnalistice. 
Foto: Ondřej Besperát
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V roce 2016 se Nadace The Bakala Foundation přestěhovala do nových prostor 
a změnila sídlo. Nově nás najdete v kancelářích nad Forem Karlín na adrese 
Pernerova 676/51 v Praze 8.

Na akcích a projektech nadace se v průběhu devíti let její existence podílelo 
množství lidí. Nadace spolupracuje s celou řadou dobrovolníků a pomocníků, 
významnou měrou se na její činnosti podílejí stipendisté. 
Všem děkujeme! 
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A NADAČNÍ DARY
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

V roce 2016 rozdělila Bakala Foundation nadační příspěvky v celkové výši 4 203 560,17 Kč. Všechny 
nadační příspěvky byly poskytnuty v souladu se zákonem a se statutem. 

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
DOX PRAGUE, a. s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 500 000,00 Kč
Ostravské centrum nové hudby, z.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000,00 Kč
Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 000,00 Kč
GERONIMO s.r.o.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000,00 Kč
Leoš Malec .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38 000,00 Kč
Cambridge University Czech and Slovak Society  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 200,17 Kč
PKF - Prague Philharmonia, o.p.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 760,00 Kč
Gabriela Franková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 000,00 Kč
Stephanie Strauss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 600,00 Kč

PŘEHLED PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
DOX PRAGUE, a. s. – Výstava HAVEL 3 500 000 Kč
Bakala Foundation podpořila rozsáhlou výstavu u příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava 
Havla. Výstava představila fotografické dílo dvou předních českých fotografů Tomkiho Němce 
a Bohdana Holomíčka, kteří řadu let zaznamenávali zásadní historické okamžiky i obyčejné 
chvíle v životě dramatika, politika, prezidenta a občana Václava Havla. Více než tři stovky 
fotografií doplnily umělecky zpracované, dosud nezveřejněné filmové dokumentární záznamy, 
jejichž autorem je dokumentarista Petr Jančárek. Více o projektu:  
www.dox.cz/cs/vystavy/havel

Ostravské centrum nové hudby, z.s. – Space & Sound 200 000 Kč
Nadačním příspěvkem podpořila Bakala Foundation také dva koncerty z cyklu Space & Sound. 
Monumentální společný koncert tří orchestrů ve Foru Karlín a dále koncert uskupení Ostravská banda 
v pražské Arše.Více o projektu: 
www.newmusicostrava.cz/cz/space-sound

Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni 30 000 Kč
Bakala Foundation poskytla příspěvek na podporu rodin zesnulých policistů a hasičů a na podporu poli-
cistů a hasičů se zdravotními potížemi vzniklými následkem výkonu povolání. Více o projektu:  
www.nadacepah.cz

GERONIMO s.r.o. – Open Air Festival Trutnoff 150 000 Kč
Open Air Festival Trutnoff je nejstarším podobným festivalem v České republice. Vyznačuje se pestrostí 
žánrů, které každoročně prezentuje a také specifickou atmosférou. Pořadatelé festivalu se hlásí 
k občanské angažovanosti a k odkazu prvního českého prezidenta, pana Václava Havla. Václav Havel byl 
také patronem festivalu. Nadace The Bakala Foundation podpořila i několik předešlých ročníků festivalu. 
www.festivaltrutnoff.cz/
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Gabriela Franková – studium PrF MUNI 42 000 Kč
Na základě smluv s vítězkou soutěže Česká Miss 2014 hradila Bakala Foundation v roce 2016 náklady na 
studium Gabriely Frankové na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Leoš Malec – vyhledání a podání žádosti o sportovní stipendium 38 000 Kč
Leoš Malec je úspěšným žadatelem o podporu v rámci programu Scholarship. Leošovým snem je studo-
vat a hrát basketbal za univerzitní tým. Poskytnutý příspěvek sloužil k úhradě nákladů na vyhledání vhod-
né univerzity a vhodného sportovního stipendia.

The Cambridge University Czech & Slovak Society — 
Václav Havel‘s Legacy & the Future of Central Europe 42 200,17 Kč
Česko – Slovenská společnost při univerzitě v Cambridge uspořádala symposium o odkazu Václava 
Havla a budoucnosti střední Evropy.

PKF – Prague Philharmonia, o.p.s. – Benefiční koncert 188 760 Kč
Nadace The Bakala Foundation podpořila benefiční koncert Pražské komorní filharmo-
nie. Výtěžek koncertu tak mohl být použit na podporu Domova Sv. Josefa v Žirči a podporu 
Nadačního fondu Bělobrádek. 
www.pkf.cz/163-beneficni-koncert

Stephanie Strauss – novinářská stáž v RFE/RL 12 600 Kč
Stephanie Strauss předložila nejlepší absolventský projekt v rámci novinářského kurzu Journey - 
Journalism Boot Camp. Nadační příspěvek byl poskytnut na pokrytí nákladů spojených se stáží v Radiu 
Svobodná Evropa/Rádiu Svoboda.

NADAČNÍ DARY

V roce 2016 přijala nadace dary v celkové výši 10 685 322,60 Kč. 

PŘEHLED NADAČNÍCH DARŮ
Fondation Zdenek et Michaela Bakala .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 516 881,00 Kč
Design Museum London .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168 441,60 Kč
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PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Zpráva nezávislého auditora za rok 2016
Účetní závěrka za rok 2016
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2016
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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1/ CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY
Účetní jednotka: Nadace The Bakala Foundation („nadace“)
Identifikační číslo: 279 21 247
Registrace: Nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, 

oddíl N, vložka 646 
Sídlo nadace: Pernerova 676/51, Praha 8 – Karlín, 186 00
Zakladatel nadace: Zdeněk Bakala
Datum zápisu do nadačního rejstříku: 24. července 2007
Statutární orgán: Správní rada

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY K 31. PROSINCI 2016:
Předseda: Michaela Bakala (vznik členství dne 10. prosince 2009)

Člen: Christopher Lehmann (vznik členství dne 27. května 2015)

Člen: Michal Pěchouček (vznik členství dne 27. května 2015)

Člen: Melissa Maria Durda (vznik členství dne 27. června 2016)

Nadaci zastupuje předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady. Podepisování za nadaci 
se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu nadace připojí svůj podpis.

DOZORČÍ RADA K 31. PROSINCI 2016:
Předseda: Pepper De Callier (vznik členství dne 27. května 2015)

Člen: Irma Comstocková (vznik členství dne 27. května 2015)

Člen: Aleš Konrád (vznik členství dne 27. května 2015)

Člen: Daniel Rosický (vznik členství dne 27. května 2015)

Dozorčí rada nahradila funkci revizora, která v roce 2015 zanikla.

Výše nadačního jmění: 2 000 tis. Kč (nadační jmění je tvoře-
no peněžitým vkladem, který je uložen na účtu 
č. 229774637/0300 vedeném u ČSOB)
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POSLÁNÍ NADACE:
Hlavní činností nadace je:
a) podpora jednotlivců při studiu v České republice i v zahraničí a při realizaci jejich studijní či vědecké 

práce,
b) podpora a vytváření projektů v oblasti vzdělávání, dále v oblasti médií, vědy, zdravotní péče, 

dobročinnosti, sportu a ekologie,
c) podpora kulturního rozvoje a umění na všech společenských úrovních,
d)  podpora rozvoje občanské společnosti.
Ve sledovaném období nevykonávala nadace jinou činnost.

Změny v nadačním rejstříku
V roce 2016 byly provedeny následující změny:

 — Ke dni 27. dubna 2016 rezignoval na funkci člena správní rady Kamil Čermák. Tato změna byla dne 
12. května 2016 zapsána do nadačního rejstříku.

 — Dne 27. června 2016 byla do funkce člena správní rady jmenována Melissa Maria Durda. Tato změna 
byla dne 28. července 2016 zapsána do nadačního rejstříku.

 — Dne 20. prosince 2016 byla do nadačního rejstříku zapsána změna sídla nadace.

2/ ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ NADACÍ
a) Způsob vedení účetnictví, zpracování účetních záznamů a místo jejich úschovy 

Nadace se při vedení účetnictví řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, jakož 
i vyhláškou MF č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, a 
interními směrnicemi. Dále se řídí speciálními ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů v platném znění, která upravují vykazování a zdaňování výsledku hospodaření neziskových 
organizací. 
Účetnictví je vedeno externí společností VGD SPN, s.r.o. v účetním programu BYZNYS VR. Účetní 
doklady jsou uloženy na adrese zmíněné účetní společnosti.

b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách, které obsahují cenu 
pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný 
majetek, který je vykazován v rozvaze, je odpisován rovnoměrně dle typu majetku po dobu 
předpokládané doby životnosti. Dlouhodobý majetek evidovaný v účetnictví ve třídě 0 odpisuje 
nadace podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ve znění pozdějších předpisů). Ostatní 
dlouhodobý nehmotný majetek (internetové stránky) je odpisován rovnoměrně po dobu 36 měsíců.

c) Přepočty cizích měn 
Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje 
společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. 
Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového 
trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny ve 
výkazu zisků a ztrát.
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d) Přijaté a poskytnuté dary 
Nadace účtuje o finančních prostředcích přijatých na základě darovacích smluv na účet Fondy, ze 
kterého jsou tyto přijaté finanční prostředky zúčtovány dle charakteru jejich použití a dle požadavku 
dárce následujícími způsoby:

 —  proti bankovnímu účtu v případě poskytnutí finančních prostředků fyzickým či právnickým 
osobám, které byly vybrány správní radou;

 —  do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu Zúčtovaní fondů do výše nákladů schválených 
odpovědným členem správní rady, které souvisí s projektovými činnostmi či správou nadace;

 —  proti nadačnímu jmění na základě požadavku dárce a rozhodnutí správní rady o navýšení 
nadačního jmění.

Nadace účtuje o nepeněžních darech na základě darovacích smluv na výnosový účet přijaté dary a pod-
le charakteru nepeněžního daru na příslušný nákladový účet.

3/ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2016 96 96

Přírůstky — —

Úbytky — —

Přeúčtování — —

Zůstatek k 31. 12. 2016 96 96

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2016 96 96

Odpisy — —

Oprávky k úbytkům — —

Přeúčtování — —

Zůstatek k 31. 12. 2016 96 96

Zůstatková hodnota 1. 1. 2016 — —

Zůstatková hodnota 31. 12. 2016 — —

4/ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Krátkodobý finanční majetek zahrnuje peněžní prostředky v pokladně ve výši 66 tis. Kč (2015 – 
26 tis. Kč) a peněžní prostředky na bankovních účtech. Finanční prostředky na běžných účtech jsou 
vedeny v českých korunách. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2016 činí 8 731 tis. Kč 
(2015 – 13 595 tis. Kč).

5/ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
Náklady příštích období činí celkem 31 tis. Kč (2015 – 24 tis. Kč) a představují zejména časové rozlišení 
nákladů na domény, předplatné novin a pojištění.
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6/ VLASTNÍ ZDROJE

Vlastní jmění Fondy
Zisk/(ztráta) 

minulých let
Zisk/(ztráta) 

běžného období Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2016 2 000 10 719 — — 12 719

Přijaté dary — 10 685 — — 10 685

Poskytnuté dary — -4 204 — — -4 204

Zúčtování fondů — -10 925 — — -10 925

Zůstatek k 31.12.2016 2 000 6 275 — — 8 275

V následující tabulce je uvedena struktura přijatých darů:

Dárce Výše daru v tis. Kč

Fondation Zdenek et Michaela Bakala (FZMB) 10 517 

Design Museum London 168

Celkem 10 685

V následující tabulce je uvedena struktura poskytnutých nadačních příspěvků:

Příjemce Výše příspěvku v tis. Kč

Fyzické osoby v programu poskytování stipendií (Scholarship) —

Ostatní fyzické osoby 93

Právnické osoby 4 111

Celkem 4 204

Nadace v roce 2016 nadále rozvíjela program poskytování stipendií ve stejném rozsahu, jako tomu bylo 
v předchozích letech, avšak s tím rozdílem, že od poloviny ledna 2013 jsou veškerá stipendia v rám-
ci programu Scholarship z praktických důvodů hrazena přímo z účtů „sesterské organizace“ Fondation 
Zdenek et Michaela Bakala (dále jen FZMB). Právním základem této změny je smlouva o spolupráci uza-
vřená mezi nadací a FZMB, jejímž cílem je zjednodušit a sjednotit způsob poskytování stipendií udělova-
ných manželi Bakalovými v České republice a ve Švýcarsku.
Detailní přehled poskytnutých nadačních příspěvků je součástí výroční zprávy.

7/ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Pohledávky činí celkem 77 tis. Kč (2015 – 124 tis. Kč), žádná z pohledávek není po lhůtě splatnosti. 

Krátkodobé závazky činí celkem 630 tis. Kč (2015 – 1 050 tis. Kč), ze kterých 0 tis. Kč představují zá-
vazky po lhůtě splatnosti.

Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

8/ DAŇ Z PŘÍJMŮ
Nadace vykázala za rok 2016 i 2015 nulovou daňovou povinnost. 
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9/ SPRÁVNÍ NÁKLADY
Správní náklady nadace za rok 2016 činí celkem 1 740 tis. Kč (2015 – 2 869 tis. Kč). Jejich 
struktura je následující:

2016 Správní náklady v tis. Kč 

Spotřebované nákupy a nakupované služby 458

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace —

Osobní náklady 1 233

Daně a poplatky —

Ostatní náklady 49

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek —

Celkem 1 740

2015 Správní náklady v tis. Kč 

Spotřebované nákupy 351

Náklady na reprezentaci 32

Služby 1 169

Osobní náklady 1 284

Ostatní náklady 33

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek —

Celkem 2 869

Dle statutu nadace by celkové roční náklady nadace související s její správou neměly převýšit 35 % hod-
noty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Toto pravidlo bylo nadací pro rok 2016 překročeno o 269 
tis. Kč (2015 – 2 083 tis. Kč).

Nejvýraznější měrou se na zvýšeném poměru provozních nákladů podílí fakt, že stipendia v rámci 
programu Scholarship od poloviny ledna 2013 plně hradí partnerská nadace FZMB ve Švýcarsku, avšak 
administrativu spojenou s tímto programem zajišťuje Nadace The Bakala Foundation. Ta zprostředková-
vala v roce 2016 v rámci programu Scholarship stipendia, jejichž hodnota přesahuje 13 mil. Kč. Po se-
čtení nadačních příspěvků poskytovaných přímo i zprostředkovaně činí správní náklady nadace 10 % ob-
jemu nadačních příspěvků.
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10/ MZDOVÉ NÁKLADY
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2016 a 2015:

2016
Prům. počet

zaměstnanců
Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

Zaměstnanci 5 2 740 891 1

Vedoucí pracovníci 2 1 785 603 —

7 4 525 1 494 1

2015
Prům. počet

zaměstnanců
Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení 
a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

Zaměstnanci 4 1 945 617 —

Vedoucí pracovníci 2 1 599 541 —

6 3 544 1 158 —

11/ ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ
V roce 2016 nebyly členům správní a dozorčí rady nadace poskytnuty žádné odměny z titulu výkonu 
funkce ani žádné půjčky a zálohy.

V rámci některých obchodních a nájemních vztahů uzavřela nadace smlouvy s právnickými osobami 
spřízněnými s členy orgánů nebo jejich rodinnými příslušníky. Takto uzavřené smlouvy byly uzavřené za 
běžných obchodních nebo pro nadaci zvýhodněných podmínek.

12/ ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 120 tis. Kč (2015 – 157 tis. Kč), ze kterých 
84 tis. Kč (2015 – 110 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 36 tis. Kč (2015 – 47 tis. 
Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti a 
všechny byly uhrazeny v řádném termínu.

13/ STÁT – DAŇOVÉ ZÁVAZKY A DOTACE
Daňové závazky činí 0 tis. Kč (2015 – 105 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti 
a všechny daňové závazky byly uhrazeny v zákonném termínu.

14/ VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST
V roce 2017 nenastaly žádné další následné události, které by vyžadovaly úpravy v účetní závěr-
ce nadace za rok 2016.

V Praze dne 9. června 2017 Podpisový záznam:

Michaela Bakala, předsedkyně správní rady

Podpisový záznam:
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VÝROK AUDITORA
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