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„Naší nadací prošla už celá řada
studentů, ze kterých jsou dnes úspěšní
vědci, podnikatelé, pracovníci v neziskovém
sektoru, učitelé, manažeři… Kromě jejich
úspěchu je ale spojuje také jejich odhodlání
předávat dál to, co sami získali: široké životní
obzory a přesvědčení, že je možné dokázat
všechno, že svět založený na spolupráci,
dialogu a porozumění je ten, v jakém chtějí
žít. To nám přináší největší radost a to také
naši nadaci posouvá stále dál.“
Michaela Bakala

předsedkyně správní rady

Drazí přátelé, milí příznivci,
naše nadace už podeváté vyslala do světa talentované mladé lidi,
kteří – jak se Zdeňkem oba věříme – budou jednou utvářet další osud
naší země a mnozí z nich možná i celého světa. Každým rokem sílí naše
přesvědčení, že vzdělání, založené na pevných hodnotách, je klíčem
k zachování a rozvíjení demokracie. Naší nadací prošla už celá řada
studentů, ze kterých jsou dnes úspěšní vědci, podnikatelé, pracovníci
v neziskovém sektoru, učitelé, manažeři… Kromě jejich úspěchu je ale
spojuje také jejich odhodlání předávat dál to, co sami získali: široké životní
obzory a přesvědčení, že je možné dokázat všechno, že svět založený na
spolupráci, dialogu a porozumění je ten, v jakém chtějí žít. To nám přináší
největší radost a to také naši nadaci posouvá stále dál.
Udílením stipendií naše činnost totiž nekončí, ale začíná: nadace
v roce 2018 opět připravila pod hlavičkou Student Hubu celou řadu aktivit,
které jsou zaměřené na další sdílení zkušeností mezi studenty, pomoc
novým zájemcům o studium v zahraničí a šíření povědomí o tom, jaké
možnosti i výzvy čekají při studiu v zahraničí. Organizovali jsme i kulatý
stůl na téma rozvoje vzdělávání v Česku se zástupci vlády, vysokých škol,
neziskových organizací i byznysu a v této potřebné diskuzi hodláme
pokračovat i nadále.
Rok 2018 lze bohužel bez nadsázky nazvat rokem fake news a my
jsme hrdí na to, že naše nadace už řadu let není v tomto vývoji jen
pasivním pozorovatelem. Náš progam Journey: Journalism Bootcamp
dává studentům novinařiny nástroje z rukou skvělých lektorů, kteří
přijíždějí do Prahy předávat své zkušenosti z práce v nejlepších médiích
světa. Jsme rádi, že náš program směřuje vzděláváním nové generace
novinářů k podstatě problému. Kritické myšlení je totiž tím, co dnes
potřebujeme všichni.
Ani tím však naše činnost nekončí: podívejte se na následujících
stránkách na souhrn všech aktivit naší nadace v uplynulém roce. Nic
z toho by nebylo možné bez sehraného týmu, který věří v to, co dělá, za
což jim patří naše díky. Ráda bych poděkovala i správní a dozorčí radě za
jejich práci a podporu.
Přeji vám inspirativní čtení!

Michaela Bakala
předsedkyně správní rady

12 LET BAKALA FOUNDATION
VZDĚLÁNÍ JE NEJLEPŠÍ INVESTICE

Bakala Foundation je česká rodinná nadace
Zdeňka a Michaely Bakalových, která od roku
2007 podporuje vzdělání a rozvoj mladých talentů. Poskytuje stipendia a podporu výjimečným
studentům z České republiky, aby mohli studovat
na nejlepších zahraničních univerzitách, vzdělává

začínající novináře, podporuje mladé architekty
na začátku kariéry a poskytuje nadační příspěvky
na projekty v oblasti vzdělávání, kultury a zdraví. Svou šíří podpory vzdělání a mladých talentů
patří Bakala Foundation mezi jedinečné nadace v České republice.
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STIPENDISTŮ
jsme
podpořili při studiu
na 43 univerzitách
v 8 zemích částkou přes
123 mil. korun.
Stipendijní program
SCHOLARSHIP umožňuje
talentovaným českým studentům
studovat na nejlepších
zahraničních univerzitách.

80

ZAČÍNAJÍCÍCH
NOVINÁŘŮ

ze 14 zemí
absolvovalo letní školu
s profesionály z renomovaných
světových médií a agentur.
V rámci mezinárodního letního
programu JOURNEY:

JOURNALISM BOOTCAMP
podporujeme mladé novináře
a nezávislou žurnalistiku.

4

74

MLADÍ
ARCHITEKTI

JEDNOTLIVCŮ
A ORGANIZACÍ

absolvovali
stáž ve 4 významných
architektonických studiích
v Londýně.

jsme podpořili granty
v hodnotě přes 83 mil.
korun.

Program KAPLICKY INTERNSHIP
je určen začínajícím architektům a těm
nejtalentovanějším otevírá cestu
k získání praxe v prestižních
londýnských architektonických
studiích.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
udílíme na podporu rozvoje
vzdělání, kultury a zdraví
v České republice.

57

WORKSHOPŮ
A PŘEDNÁŠEK
vedli naši současní
a bývalí stipendisté
i další inspirativní

osobnosti.

STUDENT HUB je místem pro
vzdělávání, setkávání a inspiraci.
Vedle přednášek a workshopů
nabízí poradenství a knihovnu
pro zájemce o studium
v zahraničí.

SCHOLARSHIP
Stipendijní program Scholarship je určen talentovaným studentům z České republiky, kteří chtějí studovat ucelený
bakalářský nebo magisterský program na nejlepších zahraničních univerzitách. V uplynulých devíti letech nadace udělila
stipendia už 137 studentům, kteří se prosazují v mnoha oblastech přírodních i humanitních věd, kulturním i veřejném životě,
v neziskové i soukromé sféře v ČR i zahraničí. Celková výše dosavadní podpory studia na zahraničních univerzitách činí více
než 123 milionů korun. Program Scholarship pořádá Bakala
Foundation ve spolupráci se švýcarskou nadací Fondation
Zdenek et Michaela Bakala.

REKORDNÍCH 17 NOVÝCH STIPENDISTŮ

„I když jsem věděla, že moje
maminka je superžena a nějak by to
udělala, abych mohla na vysněném
Oxfordu studovat, chtěla jsem finanční
zodpovědnost vzít na sebe, abych ten
stres z rodiny sejmula. Zkusila jsem se
tedy přihlásit do programu Scholarship
od Bakala Foundation. A oni byli
naprosto neuvěřitelní, bez nich bych
to v žádném případě nedala. Nejen, že
mi studium zaplatili, ale podporovali
mě, radili mi a stáli za mnou, kdykoli
jsem potřebovala. I po návratu do Čech
jsme stále v kontaktu.“
Sara Boutall

bývalá stipendistka programu Scholarship,
absolventka archeologie
a antropologie na Oxfordu

Nadace The Bakala Foundation | Výroční zpráva 2018

V roce 2018 se o stipendium v rámci programu Scholarship
ucházelo 200 zájemců. 95 z nich pocházelo z Prahy
a Středočeského kraje, 105 z ostatních krajů ČR. Největší část
uchazečů se hlásila na studium do Velké Británie, a to zejména na univerzity v Cambridge, Oxfordu a na University College
London. Zatímco zájem o studium ve Velké Británii každým rokem roste, americké univerzity si vybírá stále méně studentů,
i tak však USA zůstávají druhou nejoblíbenější destinací. Nejvíce
uchazečů mělo v tomto roce zájem o studium sociálních a humanitních věd, následovaly přírodovědné a inženýrské obory.
Do druhého kola výběrového řízení postoupilo 21 uchazečů, z nichž odborná hodnotící komise vybrala 17 nových
stipendistů, tedy rekordní počet v porovnání s předešlými lety.
9 z vybraných studentů nastoupilo nebo nastoupí na bakalářské
obory a 8 z nich na magisterské obory.
V aktuálním akademickém roce 2018/2019 nadace podporuje 40 studentů, z nichž 22 získalo stipendium poprvé,
18 pokračuje ve studiu z minulých let. Koncem roku 2018 jsme
navštívili naše stávající i bývalé stipendisty v Londýně, Oxfordu
a Cambridge. Setkali jsme se celkem s 28 z nich a diskutovali jsme s nimi o jejich studiu a práci, životě v zahraničí, ale také
o jejich pomoci budoucím stipendistům nadace. Rok 2018 jsme
ukončili tradičním vánočním setkáním se stipendisty.
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KDO MĚL V ROCE 2018
ZÁJEM O PODPORU STUDIA V ZAHRANIČÍ?
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PŘIHLÁŠEK
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bakalářské
studium
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magisterské
studium

SCHOLARSHIP 2010–2018
stipendistů
v letech 2010 – 2018

137 40

studujících
v akademickém roce 2018/2019

KDE SE ROZHODLI STUDOVAT NAŠI STÁVAJÍCÍ A BÝVALÍ STIPENDISTÉ?

58 % VELKÁ BRITÁNIE
University of Cambridge

43

University of Oxford

University College London
Imperial College London

London School of Economics

King’s College London

4

6

5

Harvard University

5

Dartmouth College

4

Yale University

4

University of Pennsylvania
Northwestern University

1 % IZRAEL

Julliard School

New York University

4 % FRANCIE
Sciences Po

3

5 % ŠVÝCARSKO

4
3

2
2

30

3

28 % USA
Columbia University

10

20

ETH Zürich

5

1 % NIZOZEMSKO
1 % NĚMECKO

1 % NOVÝ ZÉLAND

Přírodní vědy:	Biologie, fyzika, chemie,
imunologie, matematika…

Zdravotní a sociální péče:	Lékařství, neurověda,
psychologie, veřejné zdravotnictví…

15 %
5%

Humanitní vědy a umění:	Archeologie, filozofie, herectví,
historie, klasická hudba…

11 %

Vzdělávání:	Literatura, pedagogické vědy…

2%

Společenské vědy:	Bezpečnostní studia, ekonomie,
kriminologie, politologie, právo…

31 %

JAKÉ OBORY SI VYBRALI NAŠI STÁVAJÍCÍ A BÝVALÍ STIPENDISTÉ?

Architektura, astronautika,
Technické vědy: informatika, strojní inženýrství,
umělá inteligence…

36 %

JOURNEY:
JOURNALISM
BOOTCAMP
Journey: Journalism Bootcamp je desetidenní mezinárodní letní program pro studenty (nejen) žurnalistiky, vedený týmem
špičkových profesionálů z renomovaných médií a agentur, například CNN, The Washington Post, The New Yorker, Reuters
či Associated Press. V průběhu čtyř let konání programu jsme
mezi lektory přivítali již několik držitelů Pulitzerovy ceny, mimo
jiné Seymoura Hershe, Jesse Eisingera či Tracy Weber.

LETNÍ ŠKOLA O DNEŠNÍ NOVINÁŘSKÉ PRAXI

„My, kteří se v tomto oboru
pohybujeme už roky, jsme si postupně
vybudovali konkrétní způsoby přístupu
ke zdrojům, nakládání s informacemi
a jednání se státními orgány. A nyní
máme možnost se o tyto zkušenosti
podělit se studenty žurnalistiky, s těmi,
kteří jsou na začátku kariéry, a tím
přispět k tomu, aby byli profesně
zdatnější a jejich práce měla větší efekt.“
Adam Entous

lektor na Journey 2018,
reportér časopisu The New Yorker
a nositel Pulitzerovy ceny 2018

Nadace The Bakala Foundation | Výroční zpráva 2018

V roce 2018 byla letní škola Journey otevřena studentům ze
13 zemí. Z 99 došlých přihlášek bylo vybráno 20 nejlepších studentů z 11 zemí, kteří se programu zúčastnili.
Cílem programu je seznámit aspirující novináře s nejnovějšími trendy moderní žurnalistiky – od práce se zdroji přes
investigaci a vedení rozhovorů až po samotné psaní textů
a tvorbu reportáže. Čím dál větší důraz je kladen na stále zásadnější problémy dnešní žurnalistiky, kterými jsou například
dezinformace či propaganda. Semináře a workshopy jsou interaktivní, prakticky zaměřené a účastníci pracují i „v terénu“.
Součástí programu je také příprava vlastního novinářského projektu ve spolupráci s mentorem.
Keynote speech na úvod čtvrtého ročníku Journey přednesl Adam Entous, aktuálně působící v magazínu The New Yorker,
který spolu s týmem z The Washington Post získal v roce 2018
Pulitzerovu cenu. Dalšími zahraničními lektory byli například
Evan Perez ze CNN či Jessica Bruder z Columbia University.
Již téměř tradiční tým zahraničních lektorů a mentorů v tomto roce doplnili i někteří noví, působící v českém mediálním
prostředí, nicméně s výrazným mezinárodním přesahem. Anna
Shamanska z RFE/RL se věnovala ověřování informací na sociálních sítích; fotograf Petr Josek z agentury Associated Press vedl
workshop fotožurnalistiky; Pavla Holcová, zakladatelka Českého
centra pro investigativní žurnalistiku, hovořila o tématech, na
nichž jako investigativní novinářka pracuje či pracovala; a závěrečný seminář patřil Tomáši Etzlerovi, který motivoval účastníky
svým příběhem kariérní cesty z Ostravy do centrály CNN.
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KDO SE ZÚČASTNIL
LETNÍ ŠKOLY ŽURNALISTIKY 2018?
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KAPLICKY
INTERNSHIP
Program Kaplicky Internship poskytuje studentům a čerstvým
absolventům architektonických oborů českých vysokých
škol možnost strávit tři měsíce na placené stáži v jednom
z významných londýnských architektonických studií. Každý
rok stáž absolvuje jeden mladý architekt, který zvítězí ve
studentské architektonické soutěži na volné téma. V předešlých letech vítězové absolvovali stáž v ateliérech Evy
Jiřičné, Zahy Hadid a Allies and Morrison. Na programu připomínajícím odkaz proslulého architekta Jana Kaplického
spolupracuje Design Museum v Londýně a Nadační
fond Kaplicky Centre.

STÁŽ V ADJAYE ASSOCIATES PRO VÍTĚZE

„Stáž naprosto předčila má
očekávání. Za největší přínos považuji
možnost pracovat a učit se na
velkých projektech napříč kontinenty
a spolupracovat na nich s mezinárodním
týmem architektů, kteří využívají různé
přístupy. Stáž mi nejen rozšířila obzory,
ale doslova otevřela dveře do světa
architektury, jelikož po skončení stáže
mi ve studiu Adjaye Associates nabídli
práci a v Londýně tedy zůstávám.“
Petr Kousal

vítěz Kaplicky Internship 2018

Nadace The Bakala Foundation | Výroční zpráva 2018

Vítěz čtvrtého ročníku soutěže Kaplicky Internship získal příležitost čerpat praktické zkušenosti ve studiu Adjaye Associates.
Tento londýnský ateliér s globální působností a realizacemi na
čtyřech kontinentech si získal renomé zejména svými stavbami
pro kulturní instituce. Příkladem může být budova Národního
muzea afroamerické historie a kultury ve Washingtonu DC, oceněná ve dvou soutěžích o design roku 2017.
Vítězem soutěže Kaplicky Internship v roce 2018 se stal Petr
Kousal, čerstvý absolvent Vysokého učení technického v Brně,
který porotu zaujal svým promyšleným návrhem pavilonu brněnského výstaviště. Jeho cílem bylo více zpřístupnit výstaviště
veřejnosti, aby jej mohla využívat nejen za účelem návštěvy veletrhů. V porotě zasedli Glenn DeRoche z Adjaye Associates,
ředitel Design Musea Deyan Sudjić, architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš a architekt a vysokoškolský pedagog Michal
Kohout. V rámci vyhlášení 24. října v Centru současného umění DOX proběhla také veřejná přednáška Glenna DeRoche na
téma „Kontext: Inspirace architektury“.
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KAM JELI NA STÁŽ
DOSAVADNÍ VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE?

Eva Jiricna
Architects

Zaha Hadid
Architects

Allies and
Morrison

Adjaye
Associates

Heatherwick

2015

2016

2017

2018

2019

Vítězný projekt Petra Kousala:
Budoucnost brněnského výstaviště

STUDENT HUB
Bakala Student Hub je centrem akcí, poradenství a zdrojů
o vzdělávání, které je otevřené široké veřejnosti. Jeho cílem
je nejen vzdělávat a rozvíjet schopnosti studentů a mladých
odborníků, ale také je inspirovat a propojovat se současnými a bývalými stipendisty nadace i osobnostmi z různých
oblastí veřejného života. V rámci Student Hubu se konají také přednášky a konzultace studijní poradkyně nadace
Kristýny Burdové Borsodi.

VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A INSPIRACE

„Získat stipendium a studovat na
vysněné škole, jakou je pro některé
Cambridge, pro jiné třeba Harvard,
není zdaleka tak nedosažitelné, jak
by se mohlo zdát. Důležité ale
nejsou jen výborné studijní výsledky
a mimoškolní aktivity. Hlavní je vědět,
jak vám studium pomůže dosáhnout
vašich snů a cílů. Pak stačí být
upřímný a autentický. Pokud hledáte
radu, přijďte za námi.“
Kristýna Burdová Borsodi

studijní poradkyně
Bakala Foundation

Nadace The Bakala Foundation | Výroční zpráva 2018

V uplynulém roce jsme ve Student Hubu uspořádali celkem
19 workshopů, přednášek a diskuzí, na kterých jsme přivítali
257 účastníků. Na akcích se podílelo 13 současných a bývalých
stipendistů nadace. Například Barbora Zavadilová s Lenkou
Štěpánovou diskutovaly se studenty o proměnách vzdělávání
v ČR a Jitka Štollová studentům radila, jak napsat dobrou esej.
Mezi přednášejícími bylo také 9 odborníků z praxe a osobností veřejného života, mezi jinými Ondřej Kundra, který hovořil
o problematice fake news a hoaxů, Pavlína Amálie Kvapilová,
která vedla workshop o budování osobní značky na sociálních
sítích, Tomáš Šebek, jenž hovořil o svých zkušenostech „lékaře
bez hranic“, a veliký zájem vzbudil také workshop o komunikaci s médii a veřejností s Martinem Maskou a Mariell Raisma
z European Youth Press.
Uskutečnilo se i několik přednášek studijní poradkyně
nadace Kristýny Burdové Borsodi o studiu na zahraničních univerzitách a přijímacích řízeních. Během roku poskytovala také
osobní konzultace studentům, rodičům, školám i pedagogům.
Součástí Student Hubu je rovněž knihovna, kterou jsme v roce
2018 obohatili o 25 nových učebnic a příruček pro odborné
zkoušky SAT, GMAT, GRE, TOEFL nebo IELTS. Studenti nyní
mohou vybírat ze 475 titulů odborné literatury, beletrie a časopisů určených zejména pro zájemce o studium v zahraničí.
Závěr roku patřil tradičně Zvídavé nadílce, sérii inspirativních workshopů pro studenty středních škol. Její čtvrtý
ročník se uskutečnil v prosinci 2018 v prostorách CAMPu.
Stejně jako v minulých letech zde současní i bývalí stipendisté
nadace sdíleli své zkušenosti ze studia v zahraničí a hovořili o svých projektech.
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JAK VYPADAL PROGRAM
STUDENT HUBU V ROCE 2018?

Učebnic, příruček,
knih a časopisů

Zvídavá
nadílka
1

Přednášek
a workshopů

19

Přednášejících

23

Účastníků

257

475

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
VZDĚLÁNÍ JE NEJLEPŠÍ INVESTICE

KULTURA A VÝJIMEČNÉ PROJEKTY

V grantové oblasti se Bakala Foundation stále více profiluje jako nadace podporující
projekty spojené se vzděláváním. V roce 2018
rozdělila celkem 1,5 milionu korun mezi čtyři organizace, které pracují se znevýhodněnými
studenty. V grantové výzvě uspěly organizace Eurotopia.CZ, IQ Roma servis, Neposeda
a ROMEA, které pomáhají studentům posledních
ročníků základních a středních škol i odborných
učilišť překonávat sociální a ekonomické znevýhodnění. Jejich stipendisté prokazatelně dosahují
lepších výsledků a vyšší úrovně vzdělání.
Některé z dalších nadačních příspěvků byly
uděleny s cílem dále podpořit bývalé stipendisty programu Scholarship. Klavírista a skladatel
Tomáš Kačo s podporou nadace vydal debutové
album My Home a Jitka Štollová, která je jednou
z předních českých odbornic na anglickou literaturu, mohla pokračovat ve výzkumu na University
of Oxford. V návaznosti na program Journey:
Journalism Bootcamp 2017 nadace podpořila
autorku vítězného novinářského projektu Lyndu
Gonzales ve studiu žurnalistiky na University of
Texas. Vedle toho nadace podpořila Dominiku
Kodadovou, studentku oděvního designu na
University of the Arts London.
Dalším podpořeným projektem v oblasti
vzdělávání byl TrainBra.in spolku Matika.in, který
prostřednictvím webové aplikace pomáhá dospívajícím rozvíjet kritické myšlení.

Nadace pokračuje i v podpoře kulturních událostí a počinů. Tradičně podporuje kapelu The Tap
Tap, které pomáhá s financováním oblíbeného
mikulášského koncertu. Již třetím rokem nadace podpořila vzdělávací filmový festival Na hlavu,
který organizuje Spolek NUDZ a který bojuje proti
předsudkům spojeným s duševními chorobami. Své první album díky nadaci vydal také další
talentovaný klavírista, Marek Kozák, a nadační
příspěvek pomohl také s obnovou zničeného kostela svatého Václava na Chloumku v obci Habřina.
Posledním podpořeným projektem byly univerzální, levné a trvanlivé brýle DOT Glasses,
jejichž cílem je pomáhat lidem, pro které je jiná
péče o zrak nedostupná.
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JAKÉ PROJEKTY
NADACE PODPOŘILA V ROCE 2018?

3,3 mil. Kč
projektů

9+5

Vzdělávání

jednotlivců

Kultura a umění

Eurotopia.CZ, IQ Roma servis,
Neposeda, ROMEA,
TrainBra.in, Jitka Štollová,
Lynda Gonzales,
Dominika Kodadová

The Tap Tap, Tomáš Kačo,
Marek Kozák, Na hlavu,
kostel sv. Václava na Chloumku

Zdraví

DOT Glasses

PŘEHLED NADAČNÍCH
PŘÍSPĚVKŮ A DARŮ
POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
V roce 2018 rozdělila Bakala Foundation nadační příspěvky v celkové výši 3 349 802,35 Kč. Všechny nadační
příspěvky byly poskytnuty v souladu se zákonem a se statutem.
AAA Techlabs s.r.o. – DOT Glasses  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50 000,00 Kč
Dominika Kodadová – Stipendium na University of the Arts London .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 230 243,95 Kč
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. – Stipendia pro znevýhodněné studující .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54 000,00 Kč
IQ Roma servis, z.s. – Stipendia pro znevýhodněné studující .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70 000,00 Kč
Jitka Štollová – Stipendium na University of Oxford  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 740 101,80 Kč
Lynda Gonzales – Stipendium v rámci programu Journey  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49 863,00 Kč
Marek Kozák – Vydání hudebního alba „Piano“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40 000,00 Kč
Matika.in z. s. – Projekt TrainBra.in  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 268 000,00 Kč
Neposeda, z.ú. – Stipendia pro znevýhodněné studující  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132 000,00 Kč
ROMEA, o.p.s. – Stipendia pro znevýhodněné studující .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 000,00 Kč
Spolek na obnovu kostela sv. Václava na Chloumku – Dokumentace pro obnovu kostela  .  .  .  . 300 000,00 Kč
Spolek NUDZ – Festival Na hlavu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 000,00 Kč
Tomáš Kačo – Vydání hudebního alba „My Home“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 565 593,60 Kč
Z.s. TAP – Mikulášský koncert kapely The Tap Tap .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150 000,00 Kč

PŘIJATÉ NADAČNÍ DARY
V roce 2018 přijala nadace dary v celkové výši 12 495 520,00 Kč.
Fondation Zdenek et Michaela Bakala  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 486 000,00 Kč
Nadační fond Avast  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 520,00 Kč
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Náš tým v roce 2018 (zleva):
Václav Pecha, Petra Judová, Paulína Turisová,
Katarína Svitková, Kristýna Burdová Borsodi,
Zuzana Masná, Igor Klimeš
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK | 2018

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
. . . .8. . . . . . . .

. .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.
2.

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

Materiál na skladě
Materiál na cestě

Tržiště
Tržiště 366/13
Praha 1 - Malá Strana
................................................
118 00
................................................
................................................

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

k poslednímu dni

+96

+0
+96

+96

+96

-96

-96

-96

-96

+8 052

+6 252

004
005
006
007
008
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
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B. II.

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
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

+299

+761

+298

+761

053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075

+1
+7 735
+86

+5 467
+65

+7 649

+5 402

+18
+18

+24
+24

+8 052

+6 252

076
077
078
079
080
081
082

4.

Ostatní závazky

5. Zaměstnanci
Označ.
A.

účet 325

PASIVA

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Vlastní
celkemsociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Závazkyzdroje
k institucím

A. I. 8.

Jmění
celkem
Daň z příjmů

A. I. 1.
9.

Vlastní
Ostatní jmění
přímé daně

A. II. 12. Výsledek
hospodaření
celkem rozpočtu
Závazky ze
vztahu k státnímu
A. II. 13.
1. Účet
výsledku
hospodaření
Závazky
ze vztahu
k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
2.
ve schvalovacím
řízení
14. Výsledek
Závazky zhospodaření
upsaných nesplacených
cenných
papírů a podílů
3.
zisk, neuhrazená
ztráta minulých
let
15. Nerozdělený
Závazky ke společníkům
sdruženým
ve společnosti

B. I. 1.
18. Rezervy
Krátkodobé úvěry

účet
účet 953
255
účet
účet 954
389

4.
23. Přijaté
Ostatnídlouhodobé
krátkodobé zálohy
finanční výpomoci

účet
účet 955
249

Dlouhodobé
směnky k úhradě
Jiná pasiva celkem

účet 958
B.IV.1+...+B.IV.x

účty pasivní
B. IV. 6.
1. Dohadné
Výdaje příštích
období

účet
účet 389
383

Ostatní
závazky
Výnosy dlouhodobé
příštích období

účet
účet 959
384

Krátkodobé
závazky celkem
PASIVA CELKEM

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

B. III. 1. Dodavatelé

účet 321

PASIVA

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

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 sestavení: 21.6.2019

účet
+/-931
účet
367

účet
účet 951
241

3.
pronájmu
22. Závazky
Dohadnézúčty
pasivní

17. Jiné závazky

účet
+/-963
účet
348

účet
účet 941
231

2.
dluhopisy
21. Vydané
Vlastní dluhopisy

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

A.II.1+...+A.II.x
účet 346

B.II.1+...+B.II.x
účet 232

B. II. 20.
1. Dlouhodobé
úvěry dluhopisy
Vydané krátkodobé

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

účet
účet 921
345

B.I.1+...+B.I.x
účet 379

B. II. 19. Dlouhodobé
závazky celkem
Eskontní úvěry

2. Směnky k úhradě
Označ.
3. Přijaté zálohy

účet 343
911
účet

B.I.+...+B.IV.
účet 373

B. I. 17. Rezervy
celkem
Jiné závazky

B. III.

A.I.+...+A.II.
účet 336

účet
+/-932
účet
368

zdroje
celkem termínovaných operací a opcí
16. Cizí
Závazky
z pevných

7.
2.

účet 333

účet
účet 901
342

3.
rozdíly
z přecenění finančního majetku a závazků
11. Oceňovací
Ostatní daně
a poplatky

B. IV. 5.

účet 331

A.I.1+...+A.I.x
účet 341

2.
10. Fondy
Daň z přidané hodnoty

B.

číslo
řádku

PASIVA

Označ.

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.

025
číslo
026
řádku
027
001
028
002
029
003
030
004
031
005
032
006
033
007
034
008
035
009
036
010
037
011
038

Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

Účetní období
+257

stav k prvnímu dni

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

+290

k poslednímu dni

+5+175
142
+5 142
+2 +78
000
+3 142

xxxxxxxxxxxx

+0
+0
xxxxxxxxxxxx

+1 096

+1 110

+405

+423

+1
+8 096
052
+179

+1 252
110
+6
+144

012
039
013
040
014
041
015
042
016
043
017
044
018
045
019
046
020
047
021
048
022
023
číslo
řádku
024
025
026
027
028
029
030
031

Účetní období

stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

+257

+290

+178

+175

+77

+78

+405

+423

+8 052

+6 252

032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:
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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
. . . .8. . . . . . . .
Od:

1.1.2018

Do:

31.12.2018

2 7 9 2 1 2 4 7

otisk podacího razítka

Označ.
Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

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

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

2.

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

Osobní náklady

A. III. 10. Mzdové náklady
11. Zákonné sociální pojištění
12. Ostatní sociální pojištění
13. Zákonné sociální náklady
14. Ostatní sociální náklady
A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15. Daně a poplatky
A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
17. Odpis nedobytné pohledávky
18. Nákladové úroky
19. Kursové ztráty
20. Dary
21. Manka a škody
22. Jiné ostatní náklady
A. VI.

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

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku
24. Prodaný dlouhodobý majetek
25. Prodané cenné papíry a podíly
26. Prodaný materiál
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A. VII.

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

Tržiště
Tržiště 366/13
Praha 1 - Malá Strana
................................................
118 00
................................................
................................................

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

A.

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

v tisících Kč
IČ

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

účty 571, 572
účty 573, 574
A.III.1+...+A.III.x
účet 521
účet 524
účet 525
účet 527
účet 528
A.IV.1+...+A.IV.x
účty 531, 532, 538
A.V.1+...+A.V.x
účty 541, 542
účet 543
účet 544
účet 545
účet 546
účet 548
účet 549
A.VI.1+...+A.VI.x
účet 551
účet 552
účet 553
účet 554
účty 556, 559
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

+10 964
+4 761
+239

Hospodářská

Celkem

+10 964
+4 761
+239

+2
+243
+607
+3 670

+2
+243
+607
+3 670

+6 131
+4 578
+1 552

+6 131
+4 578
+1 552

+1

+1

+9
+9
+63

+9
+9
+63

+25

+25

+38

+38

+10 964
+10 964

+10 964
+10 964

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

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 sestavení: 21.6.2019

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

+10 964

Hospodářská

Celkem

+10 964

+2
+2
+10 960

+2
+2
+10 960

+10 964
+0
+0

+10 964
+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:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:
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PŘÍLOHA V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK | 2018

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 2018:
předseda:
Michaela Bakala
člen:
Christopher Lehmann
člen:
Michal Pěchouček
člen:
Melissa Maria Durda
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 2018:
předseda:
člen:
člen:
člen:

Pepper De Callier
Irma Comstocková
Zuzana Řezníčková
Daniel Rosický

výše nadačního jmění:	2 000

tis. Kč (nadační jmění je tvořeno peněžitým vkladem,
který je uložen na účtu č. 229774637/0300 vedeném u ČSOB)

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:
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.
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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 FN, 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 České národní banky. 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 ČNB. Nerealizované kursové 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;
—— 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 příslušný účet fondů a podle charakteru
nepeněžního daru na příslušný nákladový účet.

3/ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek

Celkem
2018

Celkem
2017

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

Oprávky k úbytkům

—

—

—

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 65 tis. Kč (2017 – 86 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 2018 činí 5 402 tis. Kč (2017 – 7 649 tis. Kč).

5/ NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
Náklady příštích období činí celkem 24 tis. Kč (2017 – 18 tis. Kč) a představují zejména časové rozlišení nákladů na domény, předplatné novin a pojištění.

Nadace The Bakala Foundation | Příloha v účetní závěrce | Rok končící 31. prosince 2018 (v tisících Kč)

30 | 31

6/ VLASTNÍ ZDROJE
Vlastní jmění
Zůstatek k 1. 1. 2018

Fondy

Zisk/(ztráta)
minulých let

Zisk/(ztráta)
běžného období

Celkem

2 000

4 956

—

—

6 956

Přijaté dary

—

12 496

—

—

12 496

Poskytnuté příspěvky

—

-3 350

—

—

-3 350

Zúčtování fondů

—

-10 960

—

—

-10 960

2 000

3 142

—

—

5 142

Zůstatek k 31. 12. 2018

V následující tabulce je uvedena struktura přijatých darů:
Dárce
Fondation Zdenek et Michaela Bakala (FZMB)
Nadační fond Avast
Celkem

Výše daru v tis. Kč
12 486
10
12 496

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
—
1 626

Právnické osoby

1 724

Celkem

3 350

Nadace v roce 2018 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 761 tis. Kč (2017 – 299 tis. Kč), žádná z pohledávek není po lhůtě splatnosti.
Krátkodobé závazky činí celkem 1 110 tis. Kč (2017 – 1 096 tis. Kč), ze kterých 62 tis. Kč (2017 – 120 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 2018 i 2017 nulovou daňovou povinnost.

9/ SPRÁVNÍ NÁKLADY
Správní náklady nadace za rok 2018 činí celkem 1 893 tis. Kč (2017 – 2 299 tis. Kč).
Jejich struktura je následující:
2018

Správní náklady v tis. Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby

701

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

—

Osobní náklady

1 141

Daně a poplatky

6

Ostatní náklady

45

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

—

Celkem

1 893

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

10/ OSOBNÍ NÁKLADY
Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2018 a 2017:
Prům. počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Zaměstnanci

9

3 437

1 164

1

Vedoucí pracovníci

1

1 141

388

—

10

4 578

1 552

1

Prům. počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

Zaměstnanci

7

3 154

1 059

1

Vedoucí pracovníci

1

1 138

386

—

8

4 292

1 445

1

2018

2017
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11/ ODMĚNY A PŮJČKY ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ
V roce 2018 ani 2017 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 175 tis. Kč (2017 – 178 tis. Kč), ze kterých
123 tis. Kč (2017 – 125 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 52 tis. Kč (2017 – 53 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 78 tis. Kč (2017 – 77 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti a všechny
daňové závazky byly uhrazeny v zákonném termínu.

14/ VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST
Dne 31. května 2019 došlo k zapsání změny sídla nadace na adresu Tržiště 366/13, Malá Strana, Praha 1 do
nadačního rejstříku.
V roce 2019 nenastaly žádné další následné události, které by vyžadovaly úpravy v účetní závěrce nadace
za rok 2018.
V Praze dne 21. června 2019

Podpisový záznam:

Michaela Bakala, předsedkyně správní rady
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VÝROK AUDITORA ZA ROK | 2018

Nadace The Bakala Foundation | Výrok auditora za rok 2018

36 | 37

Nadace The Bakala Foundation | Výrok auditora za rok 2018

38

NADACE THE BAKALA FOUNDATION
Tržiště 366/13
118 00 Praha 1 – Malá Strana
info@bakalafoundation.org
www.bakalafoundation.org
facebook.com/bakalafoundation
instagram.com/bakala_foundation
twitter.com/bakala_fdn

