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Za rok 2015 podpořili manželé Bakalovi
talentované studenty při studiu na
zahraničních univerzitách částkou přes
20 milionů korun. Celková částka, kterou
poskytli na stipendia, tak vzrostla na
téměř 95 milionů korun.
Nadace poskytuje také nadační příspěvky
dalším organizacím a jednotlivcům –
za devět let existence nadace věnovali
manželé Bakalovi jejím prostřednictvím
na činnost padesáti subjektů bezmála 75
milionů korun. Podpořili tak celou řadu
projektů z oblasti vzdělávání, kultury nebo
zdravotnictví.
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, MILÍ PŘÍZNIVCI,
na základě životní zkušenosti mé i mého manžela jsem přesvědčená o tom, že vzdělávání
nám mění život. Pomáhá nám být moudřejšími, svobodnějšími a odpovědnějšími, otevírá nám obzory. Proto každoročně poskytujeme stipendia talentovaným studentům, kteří
chtějí studovat na prestižních zahraničních vysokých školách. V rámci programu Scholarship
jsme za šest let trvání programu podpořili již
více než 100 studentů. Velmi nás těší, že naprostá většina z nich patří dnes mezi špičku
svého oboru a prosazuje se v mnoha oblastech přírodních či humanitních věd, veřejného
i kulturního života v České republice i v zahraničí nebo na významných postech nadnárodních korporací.
Nadační činnost ale u stipendií zdaleka nekončí a jsem proto ráda, že vám mohu
představit i další projekty, které se nám podařilo v loňském roce buď zahájit, nebo
významně rozvinout.
Otevřeli jsme poradenské a informační centrum pro zájemce o studium v zahraničí
a ukazuje se, že to byl krok správným směrem.
Zájem o akce, které Student Hub pravidelně

několikrát měsíčně pořádá, je obrovský, studenti využívají možnosti půjčovat si publikace a docházejí na konzultace. Kolem Student
Hubu vzniká komunita mladých lidí, které spojují podobné zájmy, a není jim lhostejné, co
se ve světě kolem nich děje. Vytvořili jsme
tak novou platformu pro svobodné a kritické myšlení a sdílení názorů, které je v dnešní
době velmi potřebné.
Současný svět klade také stále vyšší nároky na svobodná média. Ta se nejen v České
republice, ale i v dalších zemích světa musí
potýkat s rostoucími snahami o omezení nezávislosti novinářské práce. Proto jsme se v loňském roce rozhodli, že budeme prostřednictvím nadace pokračovat v podpoře vzdělávání
aspirujících mladých novinářů. Ti mají možnost
účastnit se dvou kurzů, které nadace pořádá –
buď mohou volit tříměsíční kurz Achillova data
určený českým studentům žurnalistiky, nebo
mají možnost se přihlásit do letní mezinárodní
školy Journey: Journalism Boot Camp.
Nadace vytvořila také výjimečný program Kaplicky Internship, který poskytuje čerstvým absolventům architektonických oborů

z českých univerzit možnost strávit tříměsíční stáž v jednom z prestižních londýnských
studií. Vloni to bylo studio významné architektky českého původu Evy Jiřičné. Program
je organizován ve spolupráci s londýnským
Design Museum a partnerem je Nadační
fond KAPLICKY CENTRE.
S vývojem nadace souvisely i změny v jejích orgánech, kdy došlo k obměnění správní rady a namísto revizora byla nově zřízena
dozorčí rada. Chtěla bych touto cestou poděkovat správní radě, revizorovi a dozorčí radě
za jejich práci a podporu. Díky také náleží zaměstnancům nadace a jejímu řediteli za nasazení, s jakým se rozvoji projektů věnují. Jsem
pevně přesvědčená o tom, že činnost nadace získává každým rokem na významu svého
společenského přínosu. Vzdělání a svoboda
jsou totiž trvalými hodnotami, které je potřeba podporovat stále.
Přeji vám krásné dny,

Michaela Bakala
předsedkyně správní rady
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI
Název:
Sídlo:

IČ:
Datum vzniku nadace:
Výše nadačního jmění:
Zakladatel:

Nadace The Bakala Foundation
(dále jen „nadace“ nebo „Bakala Foundation“)
Praha 2 – Vinohrady, Polská 1716/54, PSČ 120 00
Nadace je zapsaná v nadačním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl N, vložka 646
279 21 247
24. července 2007
2 000 tis. Kč
Zdeněk Bakala

ÚČEL NADACE:
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.
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ORGÁNY NADACE V ROCE 2015:
V průběhu roku 2015 došlo ke změnám v orgánech nadace. Od 27. 5. 2015 byli jmenováni noví
členové správní rady a namísto revizora byla nově zřízena dozorčí rada (změna statutu a změna zakládací listiny)
SPRÁVNÍ RADA:
Michaela Bakala (předsedkyně)
Kamil Čermák (člen)
Michal Pěchouček (člen od 27. 5. 2015)

Christopher Lehmann (člen od 27. 5. 2015)
Pepper de Callier (člen do 26. 5. 2015)
Irma Comstocková (členka do 26. 5. 2015)

DOZORČÍ RADA:
Pepper de Callier (předseda od 27. 5. 2015)
Irma Comstocková (členka od 27. 5. 2015)

Aleš Konrád (člen od 27. 5. 2015)
Daniel Rosický (člen od 27. 5. 2015)

REVIZOR:
Daniel Rosický (revizor do 26. 5. 2015)
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PROGRAMY BAKALA FOUNDATION 2015
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SCHOLARSHIP
V rámci programu Scholarship Bakala
Foundation podporuje talentované studenty
při studiu na zahraničních univerzitách. Oproti
minulým letům se o stipendia v roce 2015
mohli ucházet pouze zájemci z České republiky či občané jiného státu s povolením k trvalému pobytu v ČR. Nově byla stanovena i horní
věková hranice pro podání žádosti o stipendium a přestaly být přijímány žádosti o stipendia
uchazečů o doktorská studia. Stipendia udělovala nadace v rámci programu Scholarship
už šestým rokem a byl o ně mezi studenty opět silný zájem.
Z celkem 238 zájemců bylo v roce 2015 vybráno k pohovorům před hodnoticí komisi odborníků z různých oborů 22 z nich. Na základě
doporučení této komise rozhodla správní rada
nadace o udělení stipendií 13 nejlepším studentům. Konkrétní výše podpory se liší podle

37+12+351468A

Žadatelé o stipendia v roce 2015
rozdělení podle regionů.

•
•
•
•
•
•
•
•

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký

89
28
7
11
5
7
9
6

•
•
•
•
•
•
•

Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
Slovensko
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6
6
15
14
19
12
4

země, kde chtějí získávat vzdělání a také podle preferencí studentů, z nichž někteří chtějí pokrýt pouze část nákladů na studium či
další životní náklady.
Administraci programu Scholarship včetně
poradenství, podpůrných programů, propagace a celé výběrové procedury zajišťuje Bakala Foundation. Samotná stipendia jsou na základě smlouvy o spolupráci od
roku 2013 hrazena z účtu švýcarské nadace
manželů Bakalových (Fondation Zdenek et
Michaela Bakala – FZMB).
Z FZMB bylo za rok 2015 odesláno na podporu studentů v rámci programu Scholarship
přes 20 milionů Kč. Celková částka, kterou
manželé Bakalovi podpořili talentované studenty při studiu v zahraničí, se zvýšila na téměř
95 milionů Kč. V rámci programu Scholarship
bylo podpořeno již 100 studentů.

V rámci programu Scholarship nadace podpořila v posledních šesti letech již 100 nadaných studentů. Studenti vybraní k pohovorům měli 25 minut, aby přesvědčili hodnoticí
komisi, proč jsou vhodnými kandidáty na získání stipendia.
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ROADSHOWS
Stipendisté Bakala Foundation uspořádali v roce 2015 čtrnáct informačních přednášek
o vysokoškolském studiu v zahraničí pro studenty středních škol ve třinácti městech České

republiky (Český Brod, Hradec Králové, Dačice,
Praha, Česká Třebová, Cheb, Brno, Plzeň,
České Budějovice, Pardubice, Mladá Boleslav,
Uherský Brod, Český Krumlov).

BAKALA FOUNDATION STUDENT HUB — PORADENSTVÍ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM V ZAHRANIČÍ
Koncem listopadu 2015 bylo otevřeno poraZájemcům o studium v zahraničí poskytudenské a podpůrné centrum Bakala Foundation
je Bakala Foundation Student Hub individuální
pro zájemce o studium ucelených bakalářkonzultace. Nově byla zpřístupněna knihovna
ských a magisterských programů v zahraničí.
s množstvím publikací a materiálů, které poNěkolikrát za měsíc centrum pořádá přednášskytují komplexní informace o různých aspekky o všem, co s sebou studium v cizině nese.
tech přijímacích řízení na zahraničních univerSpolupracuje na nich s různými odborníky a se
zitách, jako jsou testy SAT, GRE nebo jazykové
studenty i absolventy programu Scholarship.
zkoušky TOEFL/IELTS.

VÝROČNÍ SETKÁNÍ SE STIPENDISTY
V lednu se stipendisté sešli na pravidelném výročním setkání, v jehož rámci proběhla i panelová debata na téma „Jak se vzdělávat i mimo školní lavice“. V debatním panelu
byli Tania le Moigne (ředitelka Google ČR),
Miloš Čermák (šéfredaktor iHNed.cz), Tomáš

Zahradník (zakladatel www.prostredoskolaky.cz)
a Jiří Růžička (ředitel Gymnázia Jana Keplera).
Kromě uvedené diskuse se stipendisté
mohli zúčastnit i semináře o debatování organizovaném Studentskou Agorou. Součástí akce
byla také volba prezidenta Bakala Scholars.

Během pravidelných výročních setkání mají stipendisté možnost více se poznat
a vyměnit si zkušenosti se studiem v zahraničí. (foto: Eva Kořínková)
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OACAC KONFERENCE
Studijní poradkyně Kristýna Borsodi v červenci navštívila mezinárodní konferenci Overseas
Association for College Admission Counseling
(OACAC) v americkém Oregonu. Měla možnost setkat se s více než 1200 studijními poradci z univerzit a nadací poskytujících stipendia z celého světa a vyměnit si s nimi informace
o přijímacích procedurách a nastavení stipendijních programů v jiných částech světa.

Součástí konference byl i dvoudenní veletrh, na kterém studijní poradkyně seznámila
účastníky s programem Scholarship, navázala
kontakty se zástupci univerzit a nadací a zúčastnila se 15 workshopů na různá témata (přihlášky, doporučující dopisy, psaní personal statementů, esejí, přijímací systém na univerzitách,
kritéria stipendijních programů apod.).

VÝZKUM MEZI ŽADATELI O STIPENDIA
Průzkum mezi současnými nebo bývalými
žadateli o stipendium na studium do zahraničí
ukázal, že dvě pětiny upřednostňují praxi v zahraničí, třetina chce pracovat doma. Mírná většina talentovaných studentů, kteří jsou současnými či bývalými žadateli o stipendium nadací
Bakala Foundation a Nadace The Kellner
Family Foundation, je nespokojena s úrovní
vzdělávání v České republice. Téměř dvě pětiny z nich plánují po ukončení magisterského

studia zůstat po několik let v zahraničí a získávat tam pracovní zkušenosti. Naopak třetina
studentů preferuje návrat do České republiky.
Průzkum byl zpracován společností Datank
v období červenec—srpen 2015 metodou
elektronického dotazování (CAWI) na vzorku
233 respondentů z řad žadatelů o stipendium
a stipendistů Bakala Foundation a Nadace The
Kellner Family Foundation.

9476+ 6358+

Kvalita výuky (špičkoví učitelé, nejnovější technologie, přístupy ke studiu apod.)

94

Kontakty, které využiji při budování kariéry

76

Osvojení si cizích jazyků

Titul/jméno školy (větší možnosti uplatnění na trhu práce)

63

58

Z výzkumu společnosti Datank, který třetím rokem sleduje názory tuzemských studentů na českou i zahraniční výuku, vyplývá, že stále převažuje mírná nespokojenost s úrovní
vzdělávání v ČR v poměru 56 ku 44 %. Drtivá většina respondentů (94 %) vidí hlavní přínos zahraničního studia v kvalitě výuky a ve špičkových profesorech. Studenti preferují
univerzity v zahraničí také díky možnosti získání kvalitních kontaktů pro budoucí kariéru (76 %) či působení v multikulturním prostředí a s ním spojeném osvojení si cizích jazyků.

12 | 13

VÁNOČNÍ NADÍLKA
Pražským středoškolákům stipendisté nachystali už tradiční vánoční nadílku, jejímž cílem bylo
vzbudit u studentů zájem o nejrůznější akademické obory a vědní disciplíny. Pro 80 studentů
víceletých gymnázií stipendisté připravili devět

workshopů, během nichž si žáci mohli rozšířit
obzory v mnoha oblastech od vesmíru, přes šifrování, hospodářskou soutěž, kvantovou fyziku,
až po duševní zdraví.

Karel Kabelík
workshop Kdo se vleče, neuteče
(foto: Eva Kořínková)

Radim Lacina
workshop Efektivní altruismus
(foto: Eva Kořínková)

Martin Raszyk
workshop Caesarova šifra
(foto: Tomáš Jakab)

Stipendisté Bakala Foundation
na Vánoční nadílce
(foto: Eva Kořínková)

Marie Salomonová a Tereza Růžičková
workshop Duševní zdraví
(foto: Eva Kořínková)

Nadace The Bakala Foundation | Výroční zpráva 2015

KAPLICKY INTERNSHIP 2015
Kaplicky Internship je program, který poskytuje čerstvým absolventům architektonických
oborů z českých univerzit 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 2015 se držitelem Kaplicky
Internship stal Ondřej Michálek z Vysoké

školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě
ocenění získal možnost absolvovat stáž v londýnském studiu architektky Evy Jiřičné.
Vyhlášení vítěze Kaplicky Internship se konalo 9. října 2015 v Centru současného umění DOX. Program je organizován
Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museem. Partnerem projektu je
Nadační fond KAPLICKY CENTRE.

ACHILLOVA DATA IV
Achillova data je tříměsíční kurz pro studentky a studenty žurnalistiky a mediálních oborů,
který pořádá Bakala Foundation ve spolupráci
s Českým centrem pro investigativní žurnalistiku. Do kurzu, jehož cílem je seznámit účastníky
se základními nástroji, aktuálními trendy a metodami in-depth žurnalistiky v souvislostech,
se hlásí 3–4členné týmy začínajících novinářů
a studentů žurnalistiky v ČR.

Každému z přijatých týmů je přidělen jeden
mentor (novinář), se kterým členové průběžně
konzultují své postupy při zpracování zvoleného tématu. Přihlášky byly přijímány od prosince
2015 do 1. února 2016. Kurz začal třídenní sérií
workshopů (17.—19. února 2016) v Americkém
centru, pak měly týmy tři měsíce čas na zpracování vybraného tématu. Závěrečné práce se
odevzdávaly 22. května 2016.

Ondřej Michálek ve vítězné práci navrhnul specifický architektonický přístup,
který využívá fenoménu proměnlivosti a neurčitosti jako základních pracovních
principů. Inspiroval se růstem podhoubí a dalších živých organismů a využil jej
pro tvorbu základního souboru pravidel. Následně zkoumal územní důsledky
aplikace těchto pravidel v jednom momentu a lokalitě jako „pavilonu růstu“.
(foto: Ondřej Besperát)
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JOURNEY: JOURNALISM BOOTCAMP
Journey: Journalism Boot Camp je intenzivní
kurz žurnalistiky určený českým a zahraničním
studentům mediálních oborů. Zájemcům nabízí jedinečnou možnost seznámit se prostřednictvím interaktivních seminářů, workshopů
a praktických cvičení s nejnovějšími metodami
a trendy mediální práce.
Kurz probíhá pod vedením špičkových profesionálů z renomovaných médií a agentur – jak
domácích, tak i zahraničních. V roce 2015 jsme
mimo jiné přivítali lektory z BBC, CNN, New York
Times, ProPublica, Reuters nebo Mashable.com.
K účasti na projektu bylo v roce 2015 vybráno 20 z 247 přihlášených studentů z osmi
zemí světa. Kromě pětice českých studentů

se programu zúčastnili také nadějní novináři z Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska,
Slovenska, USA a Ukrajiny. Pracovním jazykem
programu byla angličtina.
Začínající novináři se zúčastnili desetidenní
série seminářů pod vedením expertů z praxe,
včetně dvou držitelů Pulitzerových cen, Charlese
Ornsteina a Jesseho Eisingera. Účastníci pracovali s online databázemi, redakčními systémy,
zabývali se verifikací fotografií a multimediálního
obsahu, učili se, jak vést správně rozhovor a jak
pracovat s tzv. whistleblowery jako zdroji informací. Součástí programu bylo třídenní praktické cvičení v terénu pod vedením zkušených editorů agentury Reuters.

Journey: Journalism Boot Camp
(foto: Archiv nadace)
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A NADAČNÍ DARY
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
V roce 2015 rozdělila Bakala Foundation nadační příspěvky v celkové výši 2 245 315,00 Kč. Všechny
nadační příspěvky byly poskytnuty v souladu se zákonem a se statutem.

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Člověk v tísni, o.p.s. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 000 000 Kč
Ostravské centrum nové hudby – spolek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 000 Kč
„Struny podzimu“ – spolek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250 000 Kč
Univerzita Karlova v Praze – FYKOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 000 Kč
Ondřej Michálek – Kaplicky Internship  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175 315 Kč
Nadační fond KAPLICKY CENTRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 000 Kč
Domov pro mne, z. s.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 000 Kč
Gabriela Franková – studium PrF MUNI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 000 Kč
PŘEHLED PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Člověk v tísni, o.p.s. – Příběhy bezpráví
500 000 Kč
Příspěvek na projekt Příběhy bezpráví umožnil nabídnout školám dokumentární i hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Součástí projektu jsou filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. Proběhly studentské literární soutěže, semináře pro pedagogy, výstavy pro veřejnost. Od roku 2009 studenti udělují Cenu
Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v době komunistického režimu. Více o projektu:
www.jsns.cz/cz/pribehybezpravi/25/Pribehy-bezpravi.html

Člověk v tísni, o.p.s. – Lepší škola pro všechny
500 000 Kč
Ne všichni mají nadání a schopnosti studovat na prestižních zahraničních univerzitách. I proto Bakala
Foundation podpořila projekt Lepší škola pro všechny, který učitelům pomáhá se zaváděním inkluzivního vzdělávání. Společné vzdělávání pro všechny představuje velkou výzvu a mnoho učitelů z něj má obavy. V rámci tohoto projektu mají učitelé k dispozici přednášky, školení a materiály, které jim usnadňují zavádění inkluzivního vzdělávání v jejich školách a třídách. Více o projektu:
www.varianty.cz/projekty/59-lepsi-skola-pro-vsechny

Ostravské centrum nové hudby – spolek – Ostravské dny 2015
500 000 Kč
Nadačním příspěvkem podpořila Bakala Foundation také konání festivalu Ostravské dny 2015. Tento
festival je zaměřen na soudobou klasickou hudbu, a to povahy avantgardní, experimentální i riskantní. Festivalu předchází Institut, který umožňuje mladým skladatelům pracovat po tři týdny se světově proslulými osobnostmi soudobé hudby. Festival Ostravské dny seznamuje veřejnost s díly, která nebyla dosud v České republice uvedena, či mají na festivalu svou světovou premiéru. Více o projektu:
www.newmusicostrava.cz/cz/ostravske-dny/archiv/
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„Struny podzimu“ – spolek – Stipendium Strun podzimu
250 000 Kč
Bakala Foundation poskytla příspěvek festivalu Struny podzimu na udělení stipendií na podporu mladých jazzových talentovaných hudebníků při jejich zahraničním studiu. Více o projektu:
www.strunypodzimu.cz/stipendium

Univerzita Karlova v Praze – FYKOS – Týden s aplikovanou fyzikou
a Den s experimentální fyzikou
200 000 Kč
FYKOS je FYzikální KOrespondenční Seminář určený středoškolákům se zájmem o fyziku. Řada stipendistů Bakala Foundation – fyziků – prošla na střední škole právě semináři FYKOSu. I to bylo důvodem, proč nadace podpořila dvě akce, které FYKOS pořádá – Týden s aplikovanou fyzikou a Den
s experimentální fyzikou. Na obou akcích mají účastníci jedinečnou možnost setkat s fyzikou v neobvyklých situacích a souvislostech, nebo se podívat na špičková fyzikální pracoviště v Evropě. Více
o projektech: fykos.cz/
Ondřej Michálek – Kaplicky Internship – Stáž v architektonickém studiu Evy Jiřičné
175 315 Kč
Program Kaplicky Internship organizuje Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museum.
Partnerem projektu je Nadační fond KAPLICKY CENTRE. V roce 2015 se držitelem Kaplický Internship
stal Ondřej Michálek z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě ocenění získal možnost absolvovat tříměsíční stáž v londýnském studiu architektky Evy Jiřičné. Bakala Foundation hradila Ondřejovi
Michálkovi cestu a náklady na pobyt v Londýně.
Nadační fond KAPLICKY CENTRE
50 000 Kč
Nadační fond KAPLICKY CENTRE je partnerem projektu Kaplicky Internship. Příspěvek Bakala
Foundation byl nadačním fondem použit na rozvoj jeho dalších aktivit spojených s šířením a zpřístupňováním díla Jana Kaplického. Více o projektech: kaplickycentre.org/
Domov pro mne, z.s. – Zážitkový pobyt pro dospělé se zdravotním postižením
40 000 Kč
Již tradičně nadace spolufinancovala rekondiční pobyt pro dospělé s těžkým tělesným postižením, který pořádá zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) Domov pro mne. V roce 2015
se jej zúčastnilo 15 osob. Z příspěvku od nadace hradí spolek výdaje spojené s ubytováním účastníků tábora. Ostatní náklady jsou hrazeny z účastnických poplatků. Více o projektu:
www.domovpromne.cz/volny-cas/zazitky/item/851-hura_do_stredoveku

Gabriela Franková – studium PrF MUNI 
30 000 Kč
Na základě spolupráce se soutěží Česká Miss 2014 hradila Bakala Foundation v roce 2015 náklady na
studium Gabriely Frankové na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
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NADAČNÍ DARY
V roce 2015 přijala nadace dary v celkové výši 8 841 300 Kč.

PŘEHLED NADAČNÍCH DARŮ
Fondation Zdenek et Michaela Bakala  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 632 500 Kč
US Embassy Prague .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 208 800 Kč

PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY:
Zpráva nezávislého auditora za rok 2015
Účetní závěrka za rok 2015
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015
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Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA
ke dni

31 . 12 .

2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( v tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
. Nadace
. . . . . The
. . .Bakala
. . . . Foundation
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. Polská
. . . . .1716/54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

. Praha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 7 9 2 1 2 4 7

. 12000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AKTIVA

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

A. I. 2. Software

4

A. I. 3. Ocenitelná práva

5

A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

11
12

A. II. 3. Stavby

13

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů

15

A. II. 6. Základní stádo a tažná zvířata

16

A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

+96

-96

-96

-96

-96

21

A. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách

22

A. III. 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

A. III. 4. Půjčky organizačním složkám

25

A. III. 5. Ostatní dlouhodobé půjčky

26

A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

A. III. 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28
29

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

A. IV. 2. Oprávky k softwaru

31

A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům

32

A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

A. IV. 6. Oprávky ke stavbám

35

A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

36

A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40
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+96

9

A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

+0
+96

10

A. II. 1. Pozemky

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

+0
+96

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I. Zásoby celkem

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

41

B. I. 1. Materiál na skladě

43

B. I. 2. Materiál na cestě

44

B. I. 3. Nedokončená výroba

45

B. I. 4. Polotovary vlastní výroby

46

B. I. 5. Výrobky

47

B. I. 6. Zvířata

48

B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách

49

B. I. 8. Zboží na cestě

50

B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby

51

B. II. Pohledávky celkem

52

B. II. 1. Odběratelé

53

B. II. 2. Směnky k inkasu

54

B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

56

B. II. 5. Ostatní pohledávky

57

B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci

58

B. II. 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezp. a veřejného zdravotního pojištění

59

B. II. 8. Daň z příjmů

60

B. II. 9. Ostatní přímé daně

61

B. II. 10. Daň z přidané hodnoty

62

B. II. 11. Ostatní daně a poplatky

63

B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. sam. celků

65

B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení

66

B. II. 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

67

B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

B. II. 17. Jiné pohledávky

69

B. II. 18. Dohadné účty aktivní

70

B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám

71

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

72

B. III. 1. Pokladna

73

B. III. 2. Ceniny

74

B. III. 3. Účty v bankách

75

B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování

76

B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování

77

B. III. 6. Ostatní cenné papíry

78

B. III. 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

79

B. III. 8. Peníze na cestě

80

B. IV. Jiná aktiva celkem

+15 293

+13 769

+10

+124

+10

+124

+15 282

+13 621
+26

+15 282

+13 595

+1
+1

+24
+24

+15 293

+13 769

42

81

B. IV. 1. Náklady příštích období

82

B. IV. 2. Příjmy příštích období

83

B. IV. 3. Kursové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

85

22 | 23

PASIVA

Číslo

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

řádku

dni účetního období

dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

86

A. I.

Jmění celkem

87

A. I. 1. Vlastní jmění

88

A. I. 2. Fondy

89

A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

90
91

A. II. Výsledek hospodaření celkem

B.

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

92

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

94

Cizí zdroje celkem

95

B. I. Rezervy celkem

+15 175
+15 175
+2 000
+13 175

+12 719
+12 719
+2 000
+10 719

+0
xxxxxxxxxxxxx
+0

+0
+0
xxxxxxxxxxxxx

+118

+1 050

+65
+12

+1 050
+413

+2

+2
+257

+17
+8

+157
+105

+26

+116

96

B. I. 1. Rezervy

97

B. II. Dlouhodobé závazky celkem

98

B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry

99

B. II. 2. Vydané dluhopisy

100

B. II. 3. Závazky z pronájmu

101

B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy

102

B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě

103

B. II. 6. Dohadné účty pasivní

104

B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky

105

B. III. Krátkodobé závazky celkem

106

B. III. 1. Dodavatelé

107

B. III. 2. Směnky k úhradě

108

B. III. 3. Přijaté zálohy

109

B. III. 4. Ostatní závazky

110

B. III. 5. Zaměstnanci

111

B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

113

B. III. 9. Ostatní přímé daně

115

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty

116

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky

117

B. III. 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

B. III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samos. celků

119

B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

B. III. 15. Závazky k účastníkům sdružení

121

B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí

122

B. III. 17. Jiné závazky

123

B. III. 18. Krátkodobé bankovní úvěry

124

B. III. 19. Eskontní úvěry

125

B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy

126

B. III. 21. Vlastní dluhopisy

127

B. III. 22. Dohadné účty pasivní

128

B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

B. IV. Jiná pasiva celkem

130

B. IV. 1. Výdaje příštích období

131

B. IV. 2. Výnosy příštích období

132

B. IV. 3. Kursové rozdíly pasivní

133

PASIVA CELKEM

134
Podpisový záznam statutárního orgánu:

Okamžik sestavení:

Předmět činnosti č. 1 :
Předmět činnosti č. 2 :

Nadace The Bakala Foundation | Výroční zpráva 2015

+53
+53

+15 293

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

+13 769
Razítko

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ke dni

31 . 12 .

2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( v tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
. Nadace
. . . . . The
. . .Bakala
. . . . Foundation
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. Polská
. . . . .1716/54
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČ

. Praha
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 7 9 2 1 2 4 7

. 12000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo
řádku
A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

1

A. I. 1. Spotřeba materiálu

2

A. I. 2. Spotřeba energie

3

A. I. 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

4

A. I. 4. Prodané zboží

5

A. II. Služby celkem

6

A. II. 5. Opravy a udržování

7

A. II. 6. Cestovné

8

A. II. 7. Náklady na reprezentaci

9

A. II. 8. Ostatní služby

10

A. III. Osobní náklady celkem

11

A. III. 9. Mzdové náklady

12

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

A. III. 11. Ostatní sociální pojištění

14

A. III. 12. Zákonné sociální náklady

15

A. III. 13. Ostaní sociální náklady

16

A. IV. Daně a poplatky celkem

17

A. IV. 14. Daň silniční

18

A. IV. 15. Daň z nemovitosti

19

A. IV. 16. Ostatní daně a poplatky

20

A. V. Ostatní náklady celkem

21

A. V. 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

22

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále

23

A. V. 19. Odpis nedobytné pohledávky

24

A. V. 20. Úroky

25

A. V. 21. Kursové ztráty

26

A. V. 22. Dary

27

A. V. 23. Manka a škody

28

A. V. 24. Jiné ostatní náklady

29

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

30

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

31

A. VI. 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

32

A. VI. 27. Prodané cenné papíry a podíly

33

A. VI. 28. Prodaný materiál

34

A. VI. 29. Tvorba rezerv

35

A. VI. 30. Tvorba opravných položek

36

A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem

Celkem

+490
+450
+40

+490
+450
+40

+3 874
+5
+161
+395
+3 313
+4 702
+3 544
+1 158

+3 874
+5
+161
+395
+3 313
+4 702
+3 544
+1 158

+3

+3

+3
+39

+3
+39

+10

+10

+29

+29

+9 108

+9 108

37

A.VII. 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

38

A. VII. 32. Poskytnuté členské příspěvky

39

A.VIII.Daň z příjmů celkem

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

40

A.VIII. 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

41

Náklady celkem

42
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Číslo
řádku
B.

43

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky

44

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb

45

B. I. 3. Tržby za prodané zboží

46

B. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

47

B. II. 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

48

B. II. 5. Změna stavu zásob polotovarů

49

B. II. 6. Změna stavu zásob výrobků

50

B. II. 7. Změna stavu zvířat

51
52

B. III. Aktivace celkem
B. III. 8. Aktivace materiálu a zboží

53

B. III. 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

54

B. III. 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

55

B. III. 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

56

B. IV. Ostatní výnosy celkem

57

B. IV. 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

58

B. IV. 13. Ostatní pokuty a penále

59

B. IV. 14. Platby za odepsané pohledávky

60

B. IV. 15. Úroky

61

B. IV. 16. Kursové zisky

62

B. IV. 17. Zúčtování fondů

63

B. IV. 18. Jiné ostatní výnosy

64

B. V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opravných položek celkem

65

B. V. 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku

66

B. V. 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

67

B. V. 21. Tržby z prodeje materiálu

68

B. V. 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

69

B. V. 23. Zúčtování rezerv

70

B. V. 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

71

B. V. 25. Zúčtování opravných položek

72

B. VI. Přijaté příspěvky celkem

73

B. VI. 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami

74

B. VI. 27. Přijaté příspěvky (dary)

75

B. VI. 28. Přijaté členské příspěvky

76

B. VII.Provozní dotace celkem

D.

Celkem

Výnosy

B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

C.

Stav k rozvahovému dni
Hospodářská činnost

Hlavní činnost

+9 064

+11
+1
+9 051
+1

+11
+1
+9 051
+1

+44

+44

+44

+44

+9 108
+0

+9 108
+0

+0

+0

77

B. VII. 29. Provozní dotace

78

Výnosy celkem

79

Výsledek hospodaření před zdaněním

80

C. I. 34.Daň z příjmů

81

Výsledek hospodaření po zdanění

82

Okamžik sestavení:

+9 064

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Předmět činnosti č.1:
Předmět činnosti č.2:
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o
Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
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1/ CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY
Účetní jednotka:
Identifikační číslo:
Registrace:
Sídlo nadace:
Zakladatel nadace:
Datum zápisu do nadačního rejstříku:
Statutární orgán:

Nadace The Bakala Foundation („nadace“)
279 21 247
Nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze,
oddíl N, vložka 646
Polská 1716/54, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
Zdeněk Bakala
24. července 2007
Správní rada

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY K 31. PROSINCI 2015:
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: Kamil Čermák (vznik členství dne 27. února 2013)
Jménem nadace jedná navenek 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 31.12. PROSINCI 2015:
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 tvořeno 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 2015 byly provedeny následující změny:
—— Dne 10. února 2015 byla do nadačního rejstříku zapsána změna sídla nadace.
—— Dne 26. května 2015 zanikla funkce členů správní rady Irmy Comstockové a Peppera de Calliera,
kteří 25. března rezignovali. Tato změna byla dne 2. října 2015 zapsána do nadačního rejstříku.
—— Dne 27. května 2015 byli do funkce členů správní rady jmenováni Christopher Lehmann
a Michal Pěchouček. Tato změna byla dne 2. října 2015 zapsána do nadačního rejstříku.
—— Dne 26. května 2015 zanikla funkce revizora Daniela Josepha Rosického, který 25. března 2015
rezignoval. Tato změna byla dne 2. října 2015 zapsána do nadačního rejstříku.
—— Dne 27. května 2015 byli do funkce členů dozorčí rady jmenováni Aleš Konrád, Irma Comstocková
a Daniel Joseph Rosický. Tato změna byla dne 2. října 2015 zapsána do nadačního rejstříku.
—— Dne 27. května 2015 byl do funkce předsedy dozorčí rady jmenován Pepper de Callier. Tato změna
byla dne 2. října 2015 zapsána do nadačního rejstříku.

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.

28 | 29

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
v rozvaze.
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 podle charakteru nepeněžního daru na příslušný nákladový účet.

3/ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek

Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2015

96

96

Přírůstky

—

—

Úbytky

—

—

Přeúčtování

—

—

Zůstatek k 31. 12. 2015

96

96

Zůstatek k 1. 1. 2015

96

96

Odpisy

—

—

Oprávky

Oprávky k úbytkům

—

—

Přeúčtování

—

—

Zůstatek k 31. 12. 2015

96

96

Zůstatková hodnota 1. 1. 2015

—

—

Zůstatková hodnota 31. 12. 2015

—

—

4/ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v českých korunách. Zůstatek na bankovních účtech
k 31. prosinci 2015 činí 13 595 tis. Kč (2014 – 15 282 tis. Kč).
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5/ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
Náklady příštích období činí celkem 24 tis. Kč (2014 – 1 tis. Kč) a představují zejména časové rozlišení
nákladů na domény, předplatné novin a pojištění.
6/ VLASTNÍ ZDROJE

Zůstatek k 1. 1. 2015

Vlastní jmění

Fondy

Zisk/(ztráta)
minulých let

Zisk/(ztráta)
běžného období

Celkem

2 000

13 175

—

—

15 175

Přijaté dary

—

8 841

—

—

8 841

Poskytnuté dary

—

-2 245

—

—

-2 245

—

-9 052

—

—

-9 052

2 000

10 719

—

—

12 719

Zúčtování fondů

V následující tabulce je uvedena struktura přijatých darů:
Dárce

Výše daru v tis. Kč

Fondation Zdeněk et Michaela Bakala (FZMB)

7 632

US Embassy

1 209

Celkem

8 841

V následující tabulce je uvedena struktura poskytnutých nadačních příspěvků:
Příjemce
Fyzické osoby v programu poskytování stipendií (Scholarship)
Ostatní fyzické osoby

Výše příspěvku v tis. Kč
—
205

Právnické osoby

2 040

Celkem

2 245

Nadace v roce 2015 v rámci svého programu i nadále poskytovala stipendia ve stejném rozsahu, jako
tomu bylo v předchozích letech, avšak s tím rozdílem, že od poloviny ledna 2013 jsou veškerá stipendia
v rámci projektu Scholarship hrazena z účtů partnerské nadace Fondation Zdenek et Michaela Bakala
(dále jen FZMB). Právním základem této změny je smlouva o spolupráci uzavřená mezi oběma nadacemi, jejímž cílem je zjednodušit a sjednotit způsob poskytování stipendií udělovaných manželi Bakalovými
v České republice a ve Švýcarsku. Detailní přehled nadačních příspěvků je součástí této výroční zprávy.

7/ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Pohledávky činí celkem 124 tis. Kč (2014 – 10 tis. Kč), žádná z pohledávek není po lhůtě splatnosti.
Krátkodobé závazky činí celkem 1 050 tis. Kč (2014 – 65 tis. Kč), ze kterých 321 tis. Kč představují závazky po lhůtě splatnosti.
Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.
8/ DAŇ Z PŘÍJMŮ
Nadace vykázala za rok 2015 i 2014 nulovou daňovou povinnost.
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9/ SPRÁVNÍ NÁKLADY
Správní náklady nadace za rok 2015 činí celkem 2 869 tis. Kč (2014 – 275 tis. Kč). Jejich
struktura je následující:
2015
Spotřebované nákupy
Náklady na reprezentaci

Správní náklady v tis. Kč
351
32

Služby

1 169

Osobní náklady

1 284

Ostatní náklady

33

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

—

Celkem

2014

2 869

Správní náklady v tis. Kč

Spotřebované nákupy

20

Náklady na reprezentaci

—

Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
Celkem

248
—
7
—
275

Dle statutu nadace by celkové roční náklady nadace související s její správou neměly převýšit 35
% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Toto pravidlo bylo nadací pro rok 2015 překročeno o 2083 tis. Kč.
K tomuto překročení došlo z několika důvodů:
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 zprostředkovala v roce 2015 v rámci programu Scholarship stipendia, jejichž hodnota přesahuje 20 milionů korun. Po
sečtení nadačních příspěvků poskytovaných přímo i zprostředkovaně činí správní náklady nadace necelých 13 % celkového objemu nadačních příspěvků.
Dalšími faktory bylo převzetí projektů organizace Zaostřeno, o.p.s., která v roce 2015 vstoupila
do likvidace a spolu s tím i přijetí části zaměstnanců Zaostřeno o.p.s, jejichž mzdy se projevily navýšením správních nákladů.
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10/ MZDOVÉ NÁKLADY
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2015 a 2014:
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

—

Prům. počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

1

189

20

—

2015

2014
Zaměstnanci

11/ ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ
V roce 2015 nebyly členům správní a dozorčí rady nadace poskytnuty žádné odměny z titulu výkonu
funkce ani žádné půjčky a zálohy.
Členové správní rady, dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci rovněž nejsou účastni v osobách,
s nimiž nadace uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy kromě
darovacích smluv ve prospěch nadace.

12/ ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 157 tis. Kč (2014 – 17 tis. Kč), ze kterých
110 tis. Kč (2014 – 17 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 47 tis. Kč (2014 – 0 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 105 tis. Kč (2014 – 8 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti
a všechny daňové závazky byly uhrazeny v zákonném termínu.
14/ VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST
S účinnosti k 27. dubnu 2016 rezignoval na svou funkci člena správní rady Kamil Čermák. Tato změna
byla zapsána do nadačního rejstříku dne 12. května 2016.
V roce 2016 nenastaly žádné další následné události, které by vyžadovaly úpravy v účetní závěrce nadace za rok 2015.
V Praze dne 22. 6. 2016

Podpisový záznam:

Michaela Bakala, předsedkyně správní rady
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