Výroční zpráva
Nadace The Bakala Foundation
2017

Výroční zpráva
Nadace The Bakala Foundation
2017

DRAZÍ PŘÁTELÉ, MILÍ PŘÍZNIVCI,
svět se nám mění každý den před očima a někdy možná nevíme, zdali jsme toho jen pasivní součástí, nebo s tím můžeme něco dělat. Já
jsem přesvědčená, že můžeme. Jsem přesvědčená, že právě toto je naše role. Musíme ale
zůstat věrni našim hodnotám.
Velmi důležitá věc je, aby talentovaní mladí lidé měli přístup k nezkresleným informacím a aby si uměli sami v záplavě mnoha zpráv
vytvořit a udržet svůj názor. Není proto náhodou, že se Zdeňkem dlouhodobě podporujeme nadané studenty v jejich cestě za vzděláním. Stipendia, která naše nadace udělily již
poosmé, jim umožňují plnit si své sny, ať už je
to na nejlepších školách v Anglii, v Americe
nebo kdekoliv jinde po světě. Zároveň studenty motivujeme k tomu, aby se vraceli, aby
nezapomínali, odkud vzešli, hledali si zde
uplatnění, pomáhali dalším studentům a dělali osvětu na školách.
Na pohovorech v roce 2017 uspělo rekordních 16 studentů. Někteří z nich již svá studia v zahraničí zahájili, jiné to teprve čeká.
Celkem jsme za posledních 8 let podpořili již
129 studentů. Je mi ctí, že můžeme být součástí jejich životní dráhy. Jsem přesvědčená, že
bude velmi zajímavá.
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Dělá mi radost, že se za těch několik let kolem nadace vytvořila živoucí komunita studentů
a absolventů, kteří se čím dál častěji setkávají jak mezi sebou navzájem, tak s námi osobně. Jednou z příležitostí, kde můžete naše stipendisty potkat, je každoroční předvánoční
„Zvídavá nadílka“. Naši stipendisté se zde věnují středoškolákům, kterým díky svým zajímavým přednáškám přibližují studium na prestižních univerzitách, život v zahraničí i studijní
obory, jimž se věnují.
Se stipendisty a absolventy také spolupracujeme na akcích Bakala Foundation Student
Hubu, který je pro studenty otevřen celoročně. Toto poradenské a informační centrum,
které nadace provozuje již třetím rokem, poskytuje zájemcům o studium v zahraničí nejen možnost individuálních konzultací, ale
i knihovnu a obvykle dvakrát měsíčně také
přednášky či workshopy.
Nesmím opomenout ani program Kaplicky
Internship připravovaný spolu s Nadačním fondem Kaplicky Centre a The Design Museum
v Londýně. Díky tomuto programu se na stáž
do předních londýnských architektonických
studií vydávají talentovaní čerství absolventi z českých vysokých škol. Mají tak příležitost si na začátku své kariéry vyzkoušet práci

na významných projektech ve společnosti renomovaných architektů.
V duchu rozvoje vzdělání a získávání nových zkušeností se nese také pravidelný program Journey: Journalism Bootcamp. Na tento program se v létě do Prahy sjíždějí začínající
novináři z mnoha zemí Evropy i USA, aby se od
předních světových profesionálů naučili metodám novinářské práce a novým trendům.
Vedle zavedených programů, o kterých
jsem se již zmínila, podporuje nadace řadu dalších projektů formou grantů. Je mi potěšením sledovat, jak se aktivity nadace rozrůstají, přičemž společným jmenovatelem zůstávají
vzdělávání, podpora kritického myšlení, svobody a demokracie. Tedy hodnoty, které jsou pro
společnost z našeho pohledu zásadní.
Závěrem mi dovolte srdečně poděkovat
celému týmu nadace za jejich práci a odhodlání, které vkládají do podpory talentů v této
zemi. Mé díky za výbornou práci patří také
správní a dozorčí radě.
Na následujících stránkách vám přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co se v Nadaci The Bakala
Foundation odehrálo v roce 2017. Přeji
vám inspirativní čtení,

Michaela Bakala
předsedkyně správní rady
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PROGRAMY BAKALA FOUNDATION 2017
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SCHOLARSHIP
V roce 2017 se uskutečnil 8. ročník prestižního
stipendijního programu Scholarship. Je určen
talentovaným studentům, kteří chtějí studovat
ucelený bakalářský nebo magisterský program
na nejlepších zahraničních univerzitách a je
jim méně než 33 let.
V roce 2017 se o stipendia ucházelo 206 zájemců, z nichž 118 mělo zájem studovat ve Velké Británii. Další početná skupina studentů se hlásila na americké univerzity
patřící do tzv. Ivy League, ostatní uchazeči se
pak hlásili na univerzity v Nizozemsku, Francii,
Rakousku, Švýcarsku, Izraeli, Singapuru, Číně,
Nizozemsku, Kanadě, Německu, Skandinávii,
Novém Zélandu a v Austrálii.
Do druhého kola ústních pohovorů postoupilo 22 nejlepších uchazečů, z nichž odborná

hodnoticí komise vybrala rekordní počet –
16 nových stipendistů. Vyšší počet příjemců stipendia byl umožněn díky skutečnosti, že vybraní studenti se hlásili na evropské univerzity,
které jsou méně finančně náročné než univerzity ve Spojených státech.
Za osm let programu Scholarship nadace
poskytla finanční pomoc při studiu již 129 studentům z České republiky. Výše podpory se
liší podle zvolené školy i finančních možností studentů. Při splnění všech podmínek nadace stipendistům garantuje podporu po celou
dobu studijního programu, na který ji získali.
V akademickém roce 2017/2018 je v stipendijním programu 43 studentů – 16 nových, kteří získali stipendium poprvé, a 27 pokračujících ve studiích z minulých let. Celková částka,
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Žadatelé o stipendia v roce 2017
rozdělení podle regionů.

Přijatí stipendisté — podle typu studia:
vývoj od roku 2010 do roku 2017 (v absolutních počtech žadatelů).
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kterou manželé Bakalovi doposud podpořili talentované studenty z ČR při studiu v zahraničí, činí více než 100 milionů korun. Program
Scholarship pořádá Bakala Foundation ve
spolupráci se švýcarskou nadací Fondation
Zdenek et Michaela Bakala.

Zahájení pohovorů Scholarship
2017 — uchazeči o stipendia, kteří
postoupili do závěrečného kola
ústních pohovorů.
Foto: HerminaPress.cz

Pohovory Scholarship 2017
Foto: HerminaPress.cz
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SETKÁVÁNÍ SE STUDENTY,
ROADSHOWS A VELETRHY
V listopadu 2017 se Zdeněk a Michaela
Bakalovi setkali s několika stipendisty v New
Yorku, aby s nimi diskutovali o různých společenských, politických i studijních tématech.
V České republice pak v průběhu roku stipendisté navštívili několik středních škol, kde
si se studenty povídali o přijímacím řízení
BAKALA FOUNDATION STUDENT HUB
Poradenské a informační centrum Student
Hub v roce 2017 úspěšně rozšiřovalo svou činnost. Jeho cílem je poskytovat informace o
přijímacím řízení a univerzitním studiu v zahraničí zájemcům z řad studentů, škol a pedagogů nebo rodičů. Nabízí také individuální
konzultace uchazečům o program Scholarship
a podporuje stávající stipendisty a absolventy tohoto programu.

a studiu v zahraničí, možnostech a způsobech
financování studia. Kromě Prahy stipendisté vyjeli do Brna, Mikulova a Ostravy. Stipendisté se
podílejí také na prezentaci Bakala Foundation
na veletrzích (v roce 2017 se nadace účastnila
celkem čtyř veletrhů v Praze a v Brně).

Student Hub rovněž pořádá přednášky, debaty či workshopy pro studenty i širokou veřejnost, zaměřené na nejrůznější společenská

V roce 2017 naši stipendisté vyjeli
do několika krajských měst, aby
se podělili se studenty středních
škol o své zkušenosti ze studia
v zahraničí.
Foto: Bakala Foundation
Ve Student Hubu je k dispozici také
knihovna se 450 tituly k zapůjčení.
Foto: Bakala Foundation
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Návštěvníci workshopů se např.
dozvěděli, jak pracuje expert na
sociální sítě; jak se buduje úspěšná
nezisková organizace; nebo co dělat
pro správnou prevenci onkologických
a kardiovaskulárních onemocnění.
Další přednášky se věnovaly politice,
roli diplomacie v současných mezinárodních vztazích nebo zkušenostem
lékaře ze života ve válečných podmínkách. Foto: Ondřej Besperát
Nad rámec individuálních konzultací
studijní poradkyně Kristýna Borsodi
uspořádala tři hromadné informační
přednášky pro zájemce o program
Scholarship.
Foto: Ondřej Besperát

témata od kultury a neziskových aktivit přes
vzdělávání až po kariérní rozvoj. V roce 2017
Student Hub uspořádal celkem 17 akcí s frekvencí jednou až dvakrát měsíčně (s výjimkou letních prázdnin) a registrovalo se na
ně celkem 875 zájemců.

VÝROČNÍ SETKÁNÍ SE STIPENDISTY
Bakala Foundation organizuje každý rok před
Vánoci výroční setkání stipendistů a absolventů. Na programu byla debata novinářů o politické situaci v České republice, která se nacházela mezi volbami do Poslanecké sněmovny
a volbou prezidenta. Debata přilákala kromě
stipendistů několik desítek dalších návštěvníků a vyvolala zapálenou diskuzi publika s novináři. Diskutovali Petr Honzejk (Hospodářské
noviny), Petr Kamberský (Lidové noviny) a
Jindřich Šídlo (Seznam.cz), debatu moderovala Pavlína Kvapilová.

Kromě poradenství a pořádání eventů nabízí Student Hub také knihovnu, která se v roce
2017 rozšířila na 450 titulů odborné literatury, beletrie a časopisů. Fond knihovny zahrnuje mimo jiné učebnice a příručky pro odborné
zkoušky SAT, GMAT, GRE, TOEFL, nebo IELTS.

Na výročním setkání se zároveň volí
Prezident Bakala Scholars, kterým pro rok
2018 nadále zůstal absolvent Stanfordské
univerzity Aleš Weiser.

Stipendisté a absolventi Bakala
Foundation na výročním setkání.
Foto: Ondřej Besperát
Večerní panelová diskuze přilákala
přes 100 návštěvníků.
Foto: Ondřej Besperát
Hosté debaty o politické situaci
v České republice.
Foto: Ondřej Besperát

Hosté panelové diskuze: Petr Honzejk, Jindřich Šídlo, Petr Kamberský
a moderátorka Pavlína Kvapilová.
Debatu uvedl ředitel nadace
Václav Pecha.
Foto: Ondřej Besperát
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ZVÍDAVÁ NADÍLKA
V den výročního setkání dopoledne proběhla již počtvrté tzv. Zvídavá nadílka, kterou tým
Bakala Foundation připravuje ve spolupráci se
stipendisty programu Scholarship. Dopolední
akce plná přednášek je určená žákům středních
škol, kteří mají možnost se v jednom dni interaktivní formou dozvědět o studiu na zahraničních univerzitách, ale i o látce, jíž se stipendisté věnují. Na informační „nadílku“ přišli

žáci škol Nový PORG, Gymnázia Jana Nerudy,
Obchodní akademie Praha a Střední odborné
školy logistických služeb. Mohli si přitom vybrat
mezi 20 přednáškami od 10 stipendistů a zvolit si, zda je zajímají témata spíše humanitního
a společenskovědního charakteru nebo dávají přednost spíše exaktním vědám. Akce se zúčastnilo více než 100 studentů s pedagogy.

Marek Svoboda mluvil o nových
technologiích pro genetickou
modifikaci ve vědeckém výzkumu.
Foto: Ondřej Besperát
Tereza Růžičková vysvětlila, „jak
mozek pozná naši babičku“, neboli
jak fungují neurony v praxi.
Foto: Ondřej Besperát
Na workshopu Jakuba Jílka si mohli
studenti na vlastní kůži vyzkoušet
přístroj EEG Neurofeedback,
který analyzuje kognitivní funkce
v reálném čase.
Foto: Ondřej Besperát
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Renata Chalupská přiblížila výhody
i rizika geneticky modifikovaných
potravin.
Foto: Ondřej Besperát
Kromě témat exaktních věd měli
studenti možnost poslechnout si
i přednášky společenskovědního
charakteru.
Foto: Ondřej Besperát

KAPLICKY INTERNSHIP
V roce 2017 se uskutečnil třetí ročník soutěže Kaplicky Internship, kterou pořádá nadace Bakala Foundation ve spolupráci s Design
Museum v Londýně a s Nadačním fondem
Kaplicky Centre. Program poskytuje čerstvým
absolventům architektonických oborů českých
vysokých škol možnost strávit tři měsíce na stáži v jednom z prestižních londýnských architektonických studií. Po ateliérech Evy Jiřičné
a Zahy Hadid, v nichž absolvovali stáž výherci
předchozích ročníků, získal výherce v roce 2017
příležitost čerpat praktické zkušenosti ve studiu Allies & Morrison.
Držitelem ocenění se stal Miroslav Strnad,
absolvent Ústavu architektury Fakulty stavební VUT v Brně, díky svému projektu duchovního centra pro brněnskou sídlištní čtvrť Líšeň.
Projekt zahrnuje kostel, multifunkční sál, učebnu, faru, kavárnu a podzemní garáže.

Vítězný projekt vybrala odborná porota,
v níž zasedli Bob Allies, ředitel Design Museum
Deyan Sudjić, architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš, architekt a vysokoškolský pedagog Michal Kohout; čestnou členkou poroty byla již tradičně Eliška Kaplický Fuchsová.
V rámci vyhlášení vítězů 5. října v Centru současného DOX také proběhla veřejná přednáška Boba Alliese a jeho následná diskuze s Deyanem Sudjićem o roli architektury ve
městě, kam se dostavilo přes 100 návštěvníků.

Vítěz soutěže Kaplicky Internship
Miroslav Strnad (FA VUT
v Brně) spolu s architektem
Bobem Alliesem.
Foto: Eva Kořínková

Architekt Bob Allies představil
ideový koncept realizací svého
architektonického studia
Allies & Morrison.
Foto: Eva Kořínková

Programu v Centru současného
umění DOX se zúčastnilo přes 100
návštěvníků.
Foto: Eva Kořínková

Bob Allies během diskuze
s Deyanem Sudjićem o roli
architektury ve městě.
Foto: Eva Kořínková
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JOURNEY: JOURNALISM BOOTCAMP
Letní program Journey: Journalism Bootcamp
je unikátní mezinárodní letní program, který nadace Bakala Foundation pořádala již třetím rokem a jehož cílem je pomoci aspirujícím
novinářům (studentům žurnalistiky či mediálních studií) z vybraných evropských zemí a USA
v kariérním rozvoji, a to prostřednictvím interaktivních seminářů, workshopů a praktických
cvičení. Program vždy odráží nejnovější trendy a metody mediální práce a vedou jej špičkoví profesionálové z renomovaných světových

Programu se zúčastnilo 20 studentů
z Bulharska, ČR|, Litvy, Maďarska,
Polska, Rumunska, Slovenska, USA,
Velké Británie a Ukrajiny.
Foto: Ondřej Besperát
Lynda Gonzalez (uprostřed) z USA
zvítězila v soutěži o nejlepší práci se
svou reportáží o nízkopříjmových rodinách žijících v koloniích na hranici
Texasu a Mexika.
Foto: Ondřej Besperát
Hosté Pavel Fischer, Dunja Mijatović,
Daniel Prokop a Jan Urban na panelové diskuzi o roli žurnalistiky a médií
ve 21. století.
Foto: Ondřej Besperát
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Dunja Mijatović zahájila program
svou řečí o nutnosti nezávislých médií a potřebě zajištění bezpečných
pracovních podmínek pro novináře.
Foto: Ondřej Besperát
Jessica Bruder z Columbia University
učila studenty, jak vytvářet narativní
texty a jak psát o subkulturách.
Foto: Ondřej Besperát
Studenti měli mimo jiné za úkol přinést reportáž z právě probíhajícího
festivalu Prague Pride.
Foto: Ondřej Besperát

i českých mediálních agentur; v roce 2017
to byli např. lidé působící v The Washington
Post, CNN, agenturách Reuters a The
Associated Press či na Columbia University
School of Journalism.
Z 209 přihlášek bylo loni vybráno 20 studentů, kteří v srpnu strávili 10 nabitých dní
v Praze. Kromě teoretických znalostí z oboru
(např. z oblasti vyhledávání a analýzy dat, ověřování zdrojů, investigativní žurnalistiky apod.)
si s sebou do svých domovských zemí odvezli i praktické zkušenosti, mj. z cvičení v terénu.
Studenti byli vysíláni do centra Prahy s cílem
realizovat reportáže a zprávy na zadané téma
v reálném čase, přičemž na dodržování termínů
a poskytování zpětné vazby se podíleli mentoři a lektoři kurzu.
Jako keynote speaker byla na Journey
tentokrát pozvána Dunja Mijatović, která v letech 2010–2016 působila jako

předsedkyně Organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (OBSE), a tedy i jako nejvýše postavená ochránkyně svobody médií.
Dunja Mijatović se zúčastnila také panelové
debaty o roli žurnalistiky a médií ve 21. století,
na niž byli dále přizváni novinář a pedagog Jan
Urban a sociolog Daniel Prokop, debatu moderoval sociolog Pavel Fischer.
V roce 2017 se upustilo od pořádání dalšího programu zaměřeného na žurnalistiku s názvem Achillova data. Důvodem byl především
nedostatečný počet zájemců, způsobený pravděpodobně i faktem, že program za dobu pěti
let svého trvání vyčerpal množství relevantních uchazečů z řad studentů médií a žurnalistiky českých vysokých škol. Nadace se proto
rozhodla včlenit nabyté zkušenosti do programu Journey, který je kromě studentů z 12 zemí
otevřen i pro české studenty.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
V červnu 2017 Bakala Foundation poprvé vypsala grantovou výzvu, v rámci níž mohly žádat o příspěvky organizace dlouhodobě pracující se znevýhodněnými žáky a studenty na
středních školách. Z přihlášených pěti komise
Bakala Foundation udělila celkem 1,5 milionu
korun na projekty organizacím Eurotopia.CZ,
IQ Roma Servis, Neposeda a Romea. Tyto organizace podporují sociálně a ekonomicky

znevýhodněné žáky a žákyně posledních ročníků základních škol a studující na středních školách a odborných učilištích. Stipendia, která
tito studující následně obdrží, jim mají pomoci
dosahovat lepších školních výsledků a motivovat je v dalším pokračování ve školní docházce.
K čerpání finančních prostředků dochází v roce
2018 a jejich přehled bude zahrnut ve výroční zprávě za rok 2018.
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Nadaci Bakala Foundation spolu se Student Hubem
najdete ve Forum Karlín Offices na adrese Pernerova 676/51, Praha 8.
Foto: Forum Karlín
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Na akcích a programech nadace se i v roce 2017 podílelo množství lidí – od týmu
nadace, přes stipendisty, dobrovolníky, členy hodnoticí komise programu
Scholarship až po správní a dozorčí radu. Všem děkujeme! Foto: HerminaPress.cz

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A NADAČNÍ DARY
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
V roce 2017 rozdělila Bakala Foundation nadační příspěvky v celkové výši 1 543 838,29 Kč. Všechny
nadační příspěvky byly poskytnuty v souladu se zákonem a se statutem.

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Nevypusť Duši, z. s.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 000,00 Kč
Z. s. TAP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  300 000,00 Kč
SPOLEK NUDZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 000,00 Kč
Petra Ross .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9420,09 Kč
Dominika Kodadová .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16750,00 GBP (493 592,60 Kč)
Jitka Štollová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14400,00 GBP (420 825,60 Kč)
Ostravské centrum nové hudby, z. s. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 000,00 Kč
PŘEHLED PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
Nevypusť Duši, z. s. – Prevence duševních onemocnění a jejich destigmatizace
Bakala Foundation podpořila projekt Nevypusť duši a stejnojmennou organizaci. Cílem
projektu je zvyšovat povědomí o duševních onemocněních o možnostech jejich prevence
a zároveň odstraňovat stigma, které je s duševním onemocněním spojeno. Více o projektu:
http://nevypustdusi.cz/

Z. s. TAP – dva Mikulášské koncerty kapely The Tap Tap Orchestra
The Tap Tap uspořádala s přispěním Bakala Foundation dva Mikulášské koncerty. The Tap Tap
je unikátním hudebním tělesem studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu. The Tap Tap
prostřednictvím hudby boří bariéry mezi znevýhodněnými muzikanty a běžnou populací.
Bakala Foundation podpořila dvěma nadačními příspěvky konání Mikulášských koncertů
kapely. Více o kapele a koncertech:
http://www.thetaptap.cz/

SPOLEK NUDZ – Festival Na hlavu
Bakala Foundation poskytla prostředky na uspořádání prvního ročníku filmového festivalu
Na hlavu. Organizátoři festivalu se snaží seznamovat diváky s problematikou duševního zdraví
pomocí známých i méně známých filmů. Kromě komentovaných projekcí jsou součástí festivalu
i přednášky a semináře. Více o festivalu:
http://festivalnahlavu.cz/

Petra Ross – Stáž ve studiu Zaha Hadid Londýně
Petra Ross je vítězkou druhého ročníku soutěže Kaplicky Internship. Nadační příspěvek jí byl
poskytnut na úhradu nákladů na dopravu do Londýna.
Dominika Kodadová – studium na University of Arts v Londýně
Bakala Foundation poskytla Dominice Kodadové příspěvek na studium
v akademickém roce 2017/2018.
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Jitka Štollová – studium/výzkum na University of Oxford
Bakala Foundation poskytla Jitce Štollové příspěvek na úhradu nákladů na účast ve studijním
a výzkumném programu v akademickém roce 2017/2018. Jitka se ve své práci, mimo jiné,
věnuje osobnosti a literárnímu dílu Václava Havla.
Ostravské centrum nové hudby, z. s. – Festival Ostravské dny 2017
Bakala Foundation je tradičním partnerem Ostravského centra nové hudby a v roce 2017
podpořila nadačním příspěvkem konání festivalu Ostravské dny, který přináší do České
republiky to nejlepší ze soudobé klasické hudby. Více o festivalu:
http://www.newmusicostrava.cz/cz/ostravske-dny/

NADAČNÍ DARY
V roce 2017 přijala nadace dary v celkové výši 10 200 000,00 Kč.

PŘEHLED NADAČNÍCH DARŮ
Fondation Zdenek et Michaela Bakala ����������������������������������������������������������������������������� 10 200 000,00 Kč
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PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY:
Zpráva nezávislého auditora za rok 2017
Účetní závěrka za rok 2017
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2017
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ROZVAHA

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3
. . .1
. . . ... . .1. . .2
. . . ... . .2. . .0
...1
. . . .7. . . . . . . .

. .Nadace
. . . . . . . . . .The
. . . . . .Bakala
. . . . . . . . . Foundation
.....................
................................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

2 7 9 2 1 2 4 7

otisk podacího razítka

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

................................................

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software
3. Ocenitelná práva
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1. Pozemky
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Podíly - podstatný vliv
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Zápůjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

Pernerova 676/51
Praha 8
................................................
186 00
................................................
................................................

Materiál na skladě

2. Materiál na cestě
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A.I.+...+A.IV.
A.I.1+...+A.I.x
účet 012
účet 013
účet 014
účet 018
účet 019
účet 041
účet 051
A.II.1+...+A.II.x
účet 031
účet 032
účet 021
účet 022
účet 025
účet 026
účet 028
účet 029
účet 042
účet 052
A.III.1+...+A.III.x
účet 061
účet 062
účet 063
účet 066
účet 067
účet 069
A.IV.1+...+A.IV.x
účet 072
účet 073
účet 074
účet 078
účet 079
účet 081
účet 082
účet 085
účet 086
účet 088
účet 089
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 112
účet 119

001
002
003

Účetní období
stav k prvnímu dni

+0
+96

k poslednímu dni

+0
+96

004
005
006
007
008

+96

+96

-96

-96

-96

-96

+8 905

+8 052

009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043

3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby
B. II.

Pohledávky celkem

B. II. 1. Odběratelé
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Ceniny
3. Peněžní prostředky na účtech
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Peníze na cestě
B. IV.

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

účet 121
účet 122
účet 123
účet 124
účet 132
účet 139
účet 314
B.II.1+...+B.II.x
účet 311
účet 312
účet 313
účet 314 - ř. 51
účet 315
účet 335
účet 336
účet 341
účet 342
účet 343
účet 345
účet 346
účet 348
účet 358
účet 373
účet 375
účet 378
účet 388
účet 391
B.III.1+...+B.III.x
účet 211
účet 213
účet 221
účet 251
účet 253
účet 256
účet 261
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 381
účet 385
A.+B.

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

044
045
046
047
048
049
050
051
052

+77

+299

+70

+298

053
054
055
056
057
058
059
060
061

+6

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075

+1

+1

+8 797
+66

+7 735
+86

+8 731

+7 649

+31
+31

+18
+18

+8 905

+8 052

076
077
078
079
080
081
082
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Označ.

PASIVA

Označ.
4. Ostatní závazky

PASIVA

5. Zaměstnanci
A.
Vlastní zdroje celkem
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
A. I.
Jmění celkem
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
A. I. 1. Vlastní jmění
8. Daň z příjmů
2. Fondy
9. Ostatní přímé daně
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
10. Daň z přidané hodnoty
A. II.
Výsledek hospodaření celkem
11. Ostatní daně a poplatky
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
B.
Cizí zdroje celkem
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
B. I.
Rezervy celkem
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
B. I. 1. Rezervy
17. Jiné závazky
B. II.
Dlouhodobé závazky celkem
18. Krátkodobé úvěry
B. II. 1. Dlouhodobé úvěry
19. Eskontní úvěry
2. Vydané dluhopisy
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
3. Závazky z pronájmu
21. Vlastní dluhopisy
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
22. Dohadné účty pasivní
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
6. Dohadné účty pasivní
B. IV.
Jiná pasiva celkem
7. Ostatní dlouhodobé závazky
B. IV. 1. Výdaje příštích období
B. III.
Krátkodobé závazky celkem
2. Výnosy příštích období
B. III. 1. Dodavatelé
PASIVA CELKEM
2. Směnky k úhradě
Označ.
PASIVA
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
17. Jiné závazky
18. Krátkodobé úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Okamžik sestaveníí: 19.6.2018
Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:
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číslo
řádku
účet 325
účet 331
A.I.+...+A.II.
účet 333
A.I.1+...+A.I.x
účet 336
účet 901
účet 341
účet 911
účet 342
účet 921
účet 343
A.II.1+...+A.II.x
účet 345
účet +/-963
účet 346
účet +/-931
účet 348
účet +/-932
účet 367
B.I.+...+B.IV.
účet 368
B.I.1+...+B.I.x
účet 373
účet 941
účet 379
B.II.1+...+B.II.x
účet 231
účet 951
účet 232
účet 953
účet 241
účet 954
účet 255
účet 955
účet 389
účet 958
účet 249
účet 389
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 959
účet 383
B.III.1+...+B.III.x
účet 384
účet 321
A.+B.
účet 322
účet 324
účet 325
účet 331
účet 333
účet 336
účet 341
účet 342
účet 343
účet 345
účet 346
účet 348
účet 367
účet 368
účet 373
účet 379
účet 231
účet 232
účet 241
účet 255
účet 389
účet 249
B.IV.1+...+B.IV.x
účet 383
účet 384
A.+B.

číslo
025
řádku

026
001
027
002
028
003
029
004
030
005
031
006
032
007
033
008
034
009
035
010
036
011
037
012
038
013
039
014
040
015
041
016
042
017
043
018
044
019
045
020
046
021
047
022
048
023
číslo
řádku
024
025
026
027
028
029

Účetní období
stav k prvnímu dni
k poslednímu dni
Účetní období

+2
+199
+8 275
+6
+8 275
+120
+2 000
+6 275

stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

+0
xxxxxxxxxxxx
+0

+0
+0
xxxxxxxxxxxx

+630

+1 096

+158

+405

+257
+6 956
+6 956
+178
+2 000
+4 956
+77

+630
+143
+8 905
Účetní období
stav k prvnímu dni +2

+2
+199
+6
+120

+1 096
+179
+8 052

k poslednímu dni

+257
+178
+77

030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044

+158

+405

+8 905

+8 052

045
046
047
048

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3
. . .1
. . . ... . .1. . .2
. . . ... . .2. . .0
...1
. . . .7. . . . . . . .
Od:

1.1.2017

Do:

31.12.2017

2 7 9 2 1 2 4 7

otisk podacího razítka

Označ.
Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2.

Prodané zboží

3.

Opravy a udržování

4.

Náklady na cestovné

5.

Náklady na reprezentaci

6.

Ostatní služby

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

A. III.

číslo
řádku
A.I.+...+A.VIII.
A.I.1+...+A.I.x
účty 501, 502, 503
účet 504
účet 511
účet 512
účet 513
účet 518
A.II.1+...+A.II.x
účty 561, 562, 563, 564
účty 571, 572
účty 573, 574

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

A. III. 10. Mzdové náklady

účet 521

11. Zákonné sociální pojištění

účet 524

12. Ostatní sociální pojištění

účet 525

13. Zákonné sociální náklady

účet 527

14. Ostatní sociální náklady
A. IV.

účet 528

Daně a poplatky

A. IV. 15. Daně a poplatky
A. V.

Ostatní náklady

A.IV.1+...+A.IV.x
účty 531, 532, 538
A.V.1+...+A.V.x

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

účty 541, 542

17. Odpis nedobytné pohledávky

účet 543

18. Nákladové úroky

účet 544

19. Kursové ztráty

účet 545

20. Dary

účet 546

21. Manka a škody

účet 548

22. Jiné ostatní náklady
A. VI.

účet 549

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A.VI.1+...+A.VI.x

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku

účet 551

24. Prodaný dlouhodobý majetek

účet 552

25. Prodané cenné papíry a podíly

účet 553

26. Prodaný materiál

účet 554

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A. VII.

účty 556, 559

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
A. VIII.

Daň z příjmů

A. VIII. 29.Daň z příjmů
Náklady celkem
B.

Výnosy

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

B. III.

3.

Přijaté příspěvky (dary)

4.

Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží

Pernerova 676/51
Praha 8
................................................
186 00
................................................
................................................

................................................

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

A.

................................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. .Nadace
. . . . . . . . . .The
. . . . . .Bakala
. . . . . . . . . Foundation
.....................

A.VII.1+...+A.VII.x
účty 581, 582
A.VII.1+...+A.VII.x
účet 591

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x
účet 691
B.II.1+...+B.II.x
účet 681
účet 682
účet 684
účty 601, 602, 603

001
002
003
004
005
006
007
008
009

Běžné období
Hlavní

+9 978
+4 181
+330

Hospodářská

Celkem

+9 978
+4 181
+330

+4
+37
+682
+3 128

+4
+37
+682
+3 128

+5 738
+4 292
+1 445

+5 738
+4 292
+1 445

+1

+1

+15
+15
+44

+15
+15
+44

+13

+13

+31

+31

+9 978
+9 978

+9 978
+9 978

010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
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Označ.
B. IV.

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

6.

Platby za odepsané pohledávky

7.

Výnosové úroky

8.

Kursové zisky

9.

Zúčtování fondů

10. Jiné ostatní výnosy
B. V.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
13. Tržby z prodeje materiálu
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Okamžik sestaveníí: 19.6.2018
Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:
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B.IV.1+...+B.IV.x
účty 641, 642
účet 643
účet 644
účet 645
účet 648
účet 649
B.V.1+...+B.V.x
účet 652
účet 653
účet 654
účet 655

048
049
050
051
052
053
054

+9 978

Hospodářská

Celkem

+9 978

+2
+1
+9 975

+2
+1
+9 975

+9 978
+0
+0

+9 978
+0
+0

055
056
057
058
059

účet 657

060

B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

B. - A. + D. x.

Běžné období
Hlavní

061
063

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

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
Pernerova 676/51, Praha 8 – Karlín, 186 00
Zdeněk Bakala
24. července 2007
Správní rada

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY K 31. PROSINCI 2017:
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 2017:
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)
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 2017 nebyly provedeny žádné změny.

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 kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve
výkazu zisků a ztrát.
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 schváleny správní radou;
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—— 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
2017

Celkem
2016

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.

96

96

96

Přírůstky

—

—

—

Úbytky

—

—

—

Přeúčtování

—

—

—

Zůstatek k 31.12.

96

96

96

Zůstatek k 1.1.

96

96

96

Odpisy

—

—

—

Oprávky k úbytkům

—

—

—

Oprávky

Přeúčtování

—

—

—

Zůstatek k 31.12.

96

96

96

Zůstatková hodnota 1.1.

—

—

—

Zůstatková hodnota 31.12.

—

—

—

4/ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Krátkodobý finanční majetek zahrnuje peněžní prostředky v pokladně ve výši 86 tis. Kč (2016 –
66 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 2017 činí 7 649 Kč
(2016 – 8 731 tis. Kč).
5/ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
Náklady příštích období činí celkem 18 tis. Kč (2016 – 31 tis. Kč) a představují zejména časové rozlišení
nákladů na domény, předplatné novin a pojištění.
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6/ VLASTNÍ ZDROJE
Vlastní jmění
Zůstatek k 1.1.2017

Fondy

Zisk/(ztráta)
minulých let

Zisk/(ztráta)
běžného období

Celkem

2 000

6 275

—

—

8 275

Přijaté dary

—

10 200

—

—

10 200

Poskytnuté příspěvky

—

-1 544

—

—

-1 544

Zúčtování fondů

—

-9 975

—

—

-9 975

2 000

4 956

—

—

6 956

Zůstatek k 31.12.2017

V následující tabulce je uvedena struktura přijatých darů:
Dárce

Výše daru v tis. Kč

Fondation Zdenek et Michaela Bakala (FZMB)

10 200

Celkem

10 200

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

Výše příspěvku v tis. Kč
—

Ostatní fyzické osoby

924

Právnické osoby

620

Celkem

1 544

Nadace v roce 2017 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 rámci 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 uzavřená mezi nadací a FZMB, jejímž cílem je propojení aktivit švýcarské nadace ohledně poskytování stipendií podporovaných Zdeňkem Bakalou v České republice a ve Švýcarsku.
Detailní přehled poskytnutých nadačních příspěvků bude součástí výroční zprávy.

7/ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Pohledávky činí celkem 299 tis. Kč (2016 – 77 tis. Kč), žádná z pohledávek není po lhůtě splatnosti.
Krátkodobé závazky činí celkem 1 096 tis. Kč (2016 – 630 tis. Kč), ze kterých 120 tis. Kč (2016 - 0 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 2017 i 2016 nulovou daňovou povinnost.
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9/ SPRÁVNÍ NÁKLADY
Správní náklady nadace za rok 2017 činí celkem 2 299 tis. Kč (2016 – 1 740 tis. Kč). Jejich
struktura je následující:
2017

Správní náklady v tis. Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby

557

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

—

Osobní náklady

1 703

Daně a poplatky

15

Ostatní náklady

24

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

—

Celkem

2 299

2016

Správní náklady v tis. Kč

Spotřebované nákupy

458

Náklady na reprezentaci

—

Služby

1 233

Osobní náklady

—

Ostatní náklady

49

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

—

Celkem

1 740

10/ MZDOVÉ NÁKLADY
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2017 a 2016:
2017
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci

Prům. počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

7

3 154

1 059

1

1

1 138

386

—

8

4 292

1 445

1

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

2016
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11/ ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ
V roce 2017 ani 2016 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 178 tis. Kč (2016 – 120 tis. Kč), ze
kterých 125 tis. Kč (2016 – 84 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 53 tis. Kč
(2016 – 36 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 77 tis. Kč (2016 – 0 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti a
všechny daňové závazky byly uhrazeny v zákonném termínu.
14/ VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST
Dne 15. dubna 2018 došlo k zániku členství člena dozorčí rady Ing. Aleše Konráda a následně 17. května 2018 k výmazu členství z nadačního rejstříku. Novou členkou dozorčí rady se stala 16. dubna 2018
Zuzana Řezníčková a 17. května 2018 došlo k zápisu členství do nadačního rejstříku.
V roce 2018 nenastaly žádné další následné události, které by vyžadovaly úpravy v účetní závěrce nadace za rok 2017.
V Praze dne 19. června 2018

Podpisový záznam:

Michaela Bakala, předsedkyně správní rady

32 | 33

VÝROK AUDITORA
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