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„Cesta za sny není nikdy bez překážek.
Pandemie zasáhla do všech oblastí života
a je pro nás velkou výzvou. Je ale dobré se
na ni dívat i jako na neobyčejnou příležitost
změnit svět k lepšímu. Nenechte se udolat
složitostmi dnešní situace a jděte dál za tím, co
vás v životě naplňuje.“
Zdeněk a Michaela Bakala

Vážení přátelé a příznivci,

předem se omlouvám, že mé letošní poselství má trochu více řádků. Uplynulý společný rok
byl ale v mnoha ohledech výjimečný a je těžké se k němu vracet jen ve zkratce. Pandemie
koronaviru zasáhla tvrdě do našich životů, do všech oblastí podnikání, studia na vysokých

školách na celém světě nevyjímaje. Řada z nich přešla zcela na distanční formu studia, došlo k uzavření kampusů i studentských kolejí.

S koncem přechodného období po brexitu navíc noví čeští studenti v Británii při-

šli o všechny dosavadní výhody, což mimo jiné znamená násobný růst školného. Zavládla

obrovská nejistota i jistá rozladěnost, na které bylo třeba reagovat. Jsem hrdá, že Bakala

Foundation jako první v Česku iniciovala vznik pracovní skupiny odborníků, sdružující i zá-

stupce ambasády Velké Británie nebo University of Cambridge. Jednání této skupiny

zásadním způsobem pomohlo při vyjasňování podmínek studia v Británii a sdílení informací,
jak studentům přístup ke vzdělání v nových podmínkách usnadnit.

V první vlně pandemie se nadačnímu týmu také podařilo vyčlenit rychle prostředky

a kapacity na zřízení linky pomoci našim stipendistům v zahraničí. V nepřehledné situaci

jsme jim pomohli vyřešit aktuální problémy zcela praktického rázu, kdy se kvůli omezenému

provozu škol, ochromené letecké dopravě a nedostatku informací nedokázali rozhodnout,
jak dál ve svém studijním programu, ale i osobním životě postupovat. Mnohým jsme také

pomohli překlenout období nečekaně zvýšených životních nákladů.

Situace se s letními prázdninami načas zklidnila a v září jsme znovu vybírali skupinu

talentovaných mladých lidí, které budeme podporovat v jejich vzdělávání na nejprestižněj-

ších světových univerzitách. V 11. ročníku programu Scholarship jsme dosáhli nejvyššího

počtu zájemců za posledních 6 let – celkem 244 přihlášených studentů. Věřím, že k tomu
pomohl nejen náš aktivní přístup oslovování zájemců o studium v zahraničí, ale velkou

měrou jistě přispěly i online přednášky, workshopy a konzultace v našem novém Student

Hubu. Ty jsme ve větší míře rozjeli s cílem pomoci studentům sdílet vzájemně zkušenosti a poskytovat rady dalším zájemcům o studium v zahraničí.

V roce 2020 jsme vybrali 16

studentů z různých koutů České republiky, kteří zamířili na špičkové univerzity, jako jsou

Cambridge nebo Oxford.
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Na podzim nám všem přinesla další pozitivní náboj zpráva

z Nadace OSF, která si vybrala Bakala Foundation, aby po úspěšných 27 letech převzala organizaci programu středoškolských

stipendií. Ten je realizován ve spolupráci s asociacemi HMC

v Británii a ASSIST v USA, které dohromady sdružují přes 300

soukromých středních škol. Je to samozřejmě velká výzva, ale

jsem si jista, že se naše nadace o program dobře postará a že

středoškolským stipendistům přinese právě toto spojení další výhody. Ukázalo se to hned v prosinci, kdy se o účast v programu

přihlásilo 65 zájemců, tedy zhruba jednou tolik, než bylo běžné

v posledních letech.

Rostoucí zájem o naše programy nás samozřejmě těší. Platí

to i pro úspěšný program Kaplicky Internship a další aktivity, kte-

ré nadace v roce 2020 uskutečnila. Je skvělé, že se mladí lidé nevzdávají a nechtějí ani za

současné situace slevovat ze svých plánů.

Uvědomujeme si ale velmi dobře, že osobní setkávání s profesory a spolužáky, výmě-

na informací a navazování nejen profesních, ale i sociálních kontaktů jsou nenahraditelnou

životní zkušeností, kterou si naši stipendisté ze studia v zahraničí odnášejí. Osobně jsem
přesvědčena, že online systém vzdělávání nelze zavést jako princip. Je třeba rychle hle-

dat řešení a cesty, jak studentům umožnit, aby mohli své vytoužené vzdělání získávat přímo
v prostředí učeben a kolejí.

Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili do práce naší rodinné nadace a pomohli nám i v tak

náročném roce pokračovat v našem poslání.

Michaela Bakala

předsedkyně správní rady

Bakala Foundation od roku 2007

Od roku 2010 jsme podpořili
celkem 171 stipendistů
ve studiu na 50 univerzitách
v 9 zemích částkou
přes 146 milionů korun.
Stipendijní program Scholarship umožňuje

talentovaným českým studentům studovat na
nejlepších zahraničních univerzitách.

Scholarship

Od roku 2020 jsme umožnili
8 studentům studovat
střední školu v USA
a Velké Británii.
Středoškolská stipendia ASSIST & HMC

pomáhají nadaným českým studentům studovat
1 či 2 roky na vybraných středních školách
v USA a Velké Británii.

ASSIST & HMC

Od roku 2015 absolvovalo tuto
unikátní letní školu 101 začínajících
novinářů ze 14 zemí.
V rámci mezinárodního letního programu

Journey: Journalism Bootcamp podporujeme
mladé novináře a nezávislou žurnalistiku.

Journey: Journalism Bootcamp
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Od roku 2015 absolvovalo
6 mladých architektů
stáž v 6 významných
ateliérech v Londýně.
Program Kaplicky Internship je určen začínajícím
architektům a těm nejtalentovanějším otevírá

cestu k získání praxe v prestižních londýnských
architektonických studiích.

Kaplicky Internship

Od roku 2015 jsme
uspořádali 92 workshopů
a přednášek.
Poradenstvím v roce 2020
prošlo 513 studentů.
Student Hub je místem pro vzdělávání, setkávání
a inspiraci. Vedle přednášek a workshopů nabízí
místo pro studium, knihovnu a poradenství pro
zájemce o studium v zahraničí.

Student Hub

Od roku 2007 jsme podpořili
81 jednotlivců a organizací
v hodnotě 84 milionů korun.
Nadační příspěvky udílíme na podporu rozvoje
vzdělání, kultury a zdraví v České republice.

Nadační příspěvky

Scholarship
Stipendijní program Scholarship pomáhá talentovaným a motivovaným českým studentům studovat ucelený bakalářský

nebo magisterský program na nejlepších zahraničních univerzitách. V uplynulých jedenácti letech nadace udělila stipendia již

171 studentům, kteří dnes dosahují úspěchů v mnoha oblastech

přírodních i humanitních věd, kulturním i veřejném životě, v neziskové i soukromé sféře, v ČR i zahraničí. Celková výše dosavadní
podpory činí více než 146 milionů korun. Program Scholarship
rozvíjí Bakala Foundation ve spolupráci se švýcarskou nadací
Fondation Zdenek et Michaela Bakala.

Na přední zahraniční univerzity
zamířilo 16 nových stipendistů

V roce 2020 podalo platnou přihlášku do programu Scholarship

244 uchazečů (129 žen a 115 mužů). 135 z nich pocházelo z Prahy

a Středočeského kraje, 109 z ostatních krajů ČR. 172 uchazečů se
hlásilo na bakalářské obory a 72 na magisterské.

V roce 2020 měli evropští studenti naposledy možnost čer-

pat studentské půjčky a zvýhodněné školné ve Velké Británii, než
„Výuka fyziky na Imperial College
London je propracovaná do posledního
detailu. Příležitost zde studovat bych
neměnil za žádnou cenu a děkuji za ni
stipendiu od Bakala Foundation.“
Filip Novotný

stipendista programu Scholarship,
student fyziky na Imperial College London

tato země vystoupila v lednu 2021 z Evropské unie. To se projevilo
ve výrazném zájmu uchazečů ročníku 2020 o britské univerzi-

ty, zejména Oxford, Cambridge a špičkové univerzity v Londýně.
Relativně velký zájem byl o univerzity ve Spojených státech,
Nizozemsku, Německu nebo Švýcarsku.

Do druhého kola výběrového řízení postoupilo 26 uchazečů,

z nichž mezinárodní odborná komise vybrala 16 nových stipendistů a stipendistek. Z vybraných stipendistů se 11 chystalo na
bakalářské studium a 5 na magisterské.

V aktuálním akademickém roce 2020/2021 nadace finanč-

ně podporuje 47 studentů, z nichž 17 zahájilo studium na podzim
2020, zatímco 30 pokračuje ve studiu z předešlých let.

Vzhledem k pandemické situaci se většina pravidel-

ných setkání absolventů a stipendistů programu Scholarship
přesunula do online prostoru. Nejúspěšnější z těch-

to akcí byl vánoční večírek v prosinci 2020, jehož se účastnily

desítky studentů. Připravili hudební vstupy, živý vědecký experiment a tipovací soutěž.

Pravidelná podzimní série setkání se stipendisty v Londýně,

Oxfordu a Cambridge se v roce 2020 vzhledem k pandemické
situaci nekonala a byla odložena na příznivější dobu.
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Nový stipendista programu Scholarship Matěj Hlaváč

Uchazeči o stipendium v roce 2020
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O jaké univerzity a obory měli zájem uchazeči o stipendium v roce 2020

Nejoblíbenější univerzity

Přírodní vědy

25 %

Velká Británie

University of Oxford

42

University of Edinburgh
University of Cambridge
University College London
King’s College London
26
LSE

38
36
34

Technické vědy

12 %

23

Imperial College London
22

University of Manchester
12

Zdravotní a sociální péče

3%

Humanitní vědy a umění

17 %

Durham University
10

University of Glasgow
8

University of St Andrews
6
University of Warwick
6

USA

Stanford University
11

Vzdělávání

1%

Columbia University
8
MIT

5

New York University
5

Další země

University of Amsterdam
6
ETH Zürich
5

Sciences Po
5

Mnozí studenti se hlásí na více univerzit.

Společenské vědy

42 %

Scholarship 2010—2020

171 stipendistů

Velká Británie

University of Cambridge
University of Oxford
University College London
Imperial College London
King‘s College London
London School of Economics
a další

USA

Harvard University
Columbia University
Dartmouth College
University of Pennsylvania
Yale University
Northwestern University
Julliard School of Music
New York University
a další

Švýcarsko

ETH Zürich
École Polytechnique Féd. de Lausanne
Graduate Institute, Geneva

50 univerzit

108

42

9 zemí

Francie

5

Nizozemsko

3

Německo

2

Dánsko

2

Nový Zéland

1

Izrael

1

Sciences Po
Ecole des Mines Paris
Université Panthéon-Sorbonne

Tilburg University
University of Groningen
University of Amsterdam

Charité University Berlin
L. Maximilians-Universität, München

University of Copenhagen

8

Bay of Plenty Polytechnic

Hebrew University of Jerusalem

ASSIST & HMC
Program ASSIST & HMC umožňuje nadaným a motivovaným stře-

doškolákům studovat na prestižních středních školách v USA

a Velké Británii. V České republice tento program celých 27 let

spravovala Nadace OSF, která si v roce 2020 vybrala za svého nástupce právě nadaci Bakala Foundation.

Studenti 1. a 2. ročníku středních škol mohou v rámci tohoto

programu získat stipendium na roční studium v USA přes part-

nerskou organizaci ASSIST nebo stipendium na dvouleté studium
na střední škole ve Velké Británii díky organizaci HMC. Třetím nabízeným stipendiem je prestižní stipendium Davis United World
College Scholars, které je určeno i pro studenty 9. tříd základní

školy. V rámci něj mohou stipendisté studovat 2–3 roky na jedné

z 6 prestižních soukromých škol zapojených do tohoto programu,
a následně získat po dobu čtyř let štědrý roční finanční příspěvek
na další studium na vysoké škole v USA.

ASSIST & HMC od roku 2020 v péči Bakala Foundation
V roce 2020 podalo do programu přihlášku 65 studentů středních
škol (42 žen a 23 mužů). 20 z nich bylo ze středních škol z Prahy
„Studium na anglické střední škole
bych doporučila všem, kteří již tuší,
čemu se chtějí věnovat, a rádi by se
specializovali už během střední školy.
Když jsem byla umístěna na dívčí školu,
neviděla jsem v tom problém, ale zároveň
ani benefity. Dnes, kdybych dostala znovu
na vybranou, neměnila bych.“
Eliška Gärtnerová

stipendistka programu HMC,
Royal Masonic School for Girls,
Rickmansworth, Velká Británie

a Středočeského kraje a 45 z ostatních krajů. Mezi uchazeči

bylo 35 studentů prvních ročníků středních škol a odpovídají-

cích ročníků gymnázií, 27 studentů druhých ročníků a 3 žáci 9.
tříd základní školy.

Na základě přihlášky a výsledků jazykového testu postoupilo

do druhého kola výběrového řízení 43 uchazečů. Z nich výběro-

vé komise složené ze zástupců partnerských organizací vybraly 8

stipendistů v rámci online pohovorů. Čtyři stipendisté zamíří v akademickém roce 2021/2022 na střední školy ve Velké Británii, kde

stráví dva roky studia a složí zkoušky A-levels. Tři z nich získali sti-

pendium, které plně pokryje školné, stravu a ubytování na školních

kolejích, jeden pak získal stipendium částečné. Tři uchazeči získali stipendium do programu ASSIST na roční studium na středních
školách v USA, z čehož dva získali stipendium nesponzorované,
kde je ze stipendia hrazeno školné, ubytování a strava; třetí pak

stipendium sponzorované, kde jsou navíc hrazeny partnerskou or-

ganizací cestovní náklady, zdravotní pojištění a kapesné. V letošním
roce bylo uděleno i prestižní stipendium Davis UWC Scholars, které dosud získalo jen 5 českých uchazečů.
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Stipendisté ASSIST & HMC pocházejí z celého světa, včetně České republiky.

ASSIST & HMC — uchazeči o stipendium v roce 2020

42

65

přihlášek

1. ročník
střední školy*

23

2. ročník
střední školy*

3
35
27

ASSIST

HMC

Davis

zájemců

zájemců

zájemci

31

32

2

1

4
0

9. třída
základní školy*

1

13
0

7

Udělená stipendia
4
9

4
3

14

2

3

HMC

ASSIST
Davis

plné

1

2

3

1
1

částečné / sponzorované

*příp. ekvivalent víceletých gymnázií

Kaplicky Internship
Program Kaplicky Internship nabízí studentům a čerstvým absolventům architektonických oborů českých vysokých škol

možnost strávit tři měsíce na placené stáži v jednom z významných londýnských architektonických studií. Stáž každoročně
absolvuje jeden mladý architekt – vítěz studentské architektonické soutěže na volné téma. Vítězové předchozích

ročníků pracovali tři měsíce (někdy ale i déle) v ateliérech Evy
Jiřičné, Zahy Hadid, Allies and Morrison, Adjaye Associates

a Heatherwick Studio. Program, připomínající odkaz proslulé-

ho architekta Jana Kaplického, připravuje Bakala Foundation ve
spolupráci s renomovanou institucí Design Museum v Londýně
a Nadačním fondem Kaplicky Centre.

Vítěz získal stáž v londýnském studiu
David Chipperfield Architects

V roce 2020 se do programu Kaplicky Internship přihlásil rekordní počet 47 studentů či čerstvých absolventů architektonických

oborů, kteří se ucházeli se svými projekty o stáž v ateliéru David

Chipperfield Architects (DCA). Porota 1. kola pak do finále vybrala
„Hangár v Norsku od vítěze letošního
roku Vojtěcha Rudorfera je příkladem
velmi sofistikovaného návrhu, jehož
cílem je pomoci zajistit udržitelnou
budoucnost. Navrhovaná budova a její
prezentace připomíná futuristické
struktury Jana Kaplického.
Věříme, že podpora stážistů je
o zajištění budoucnosti naší profese.
Máme odpovědnost podporovat
a investovat čas do budoucích
talentů. Kromě toho mohou také
přinést rozmanitost pohledů
a nové způsoby práce.“

sedm z nich, kteří v tomto roce výjimečně a poprvé neměli možnost prezentovat své projekty před porotou osobně; vzhledem

k opětovně se zhoršující epidemické situaci na podzim se výběr
konal online. Porota sestávala ze zástupců studia DCA, londýnského Design Musea i akademiků a profesionálních architektů.

Na vítězi – Vojtěchu Rudorferovi, absolventu Fakulty architek-

tury Českého vysokého učení technického v Praze – se tentokrát
porota shodla jednomyslně. Zaujal ji svým diplomním projek-

tem, který zpracoval v ateliéru Mirko Bauma a Vojtěcha Hyblera.
Navrhl v něm hangár pro vzducholoď s vědeckotechnickým

zázemím v městečku Ny-Alesund na Špicberkách, které je nejse-

verněji položeným sídlem na světě a které hostí řadu výzkumných
stanic. Ve svém projektu se musel vypořádat s extrémními arktickými podmínkami a porota ocenila zvláště propracovanost
a promyšlenost návrhu.

Ines Gavelli

David Chipperfield Architects
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Vítěz soutěže Kaplicky Internship 2020 Vojtěch Rudorfer přebírá ocenění

Stáže dosavadních vítězů soutěže

Eva Jiricna
Architects

Zaha Hadid
Architects

Allies and
Morrison

Adjaye
Associates

Heatherwick
Studio

David Chipperfield
Architects

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vítězný projekt Vojtěcha Rudorfera:
návrh hangáru pro vzducholoď

Student Hub
Bakala Foundation Student Hub je moderním co-studyingovým

centrem, které zároveň nabízí širokou škálu vzdělávacích aktivit,
od přednášek a workshopů přes knihovnu až po specializované
poradenství pro zájemce o studium v zahraničí.

Student Hub v roce 2020 naživo i online

Před otevřením Student Hubu byl zaveden nový registrační sys-

tém a návštěvní řád. Registrovaní členové dostali členskou kartu
s jedinečným číslem, která slouží zároveň jako vstupní karta.

V roce 2020 se zaregistrovalo do Student Hubu 65 studentů.

Sezonu přednášek ve Student Hubu odstartovala série před-

nášek naší studijní poradkyně Kristýny Burdové Borsodi pro

zájemce o program Scholarship. Absolventka Jitka Štollová při-

pravila workshop o psaní esejí, který měl u studentů velký úspěch.
Student Hub se oficiálně otevřel 3. března akcí „Sky is the li-

mit“. Stipendistky Sara Polak, Kateřina Šimonová, Kateřina

Velíšková a Linda Jarkovská se podělily se zúčastněnými studenty
o úspěchy a neúspěchy, jež je potkaly na jejich životní cestě a během studií v zahraničí.
„Byla jsem svědkem velké péče
a důmyslnosti, která byla do budování
Student Hubu vložena, aby splňoval vše,
co mohou studenti potřebovat. Jsem
ráda, že jsem mohla být při jeho otevření
a měla možnost hovořit o svojí cestě
s podporou Bakala Foundation.
Student Hub nabízí báječné přednášky
o různých tématech a informace, jež
by se na internetu jen těžko zjišťovaly,
a ještě o nich hovoří lidé, kteří s tím mají
vlastní zkušenosti.“
Linda Jarkovská

stipendistka programu Scholarship,
studentka oboru Mezinárodní vztahy a historie
na King’s College London

V důsledku epidemických opatření byl program Student

Hubu následně přesunut do online podoby. Na progra-

mu spolupracovali naši stipendisté, zástupci spřízněných

organizací a ambasád. Uskutečnily se semináře o studiu na univerzitách v konkrétních zemích (USA, Jižní Korea, Holandsko,
Kanada, Skandinávie, Francie a Izrael).

V rámci programu Kaplicky Internship měli studenti ar-

chitektury možnost hovořit se zástupci David Chipperfield
Architects a absolventkou stáže ve studiu Zaha Hadid
Architects Petrou Ross.

Knihovna byla studentům přístupná formou výdejního okénka,

kde si po dohodě mohli knihy vypůjčit nebo vrátit. Knihovna byla
doplněna o dalších 20 nových titulů.

Po uvolnění epidemických opatření se v září v prosto-

rách Student Hubu poprvé konal i dvoudenní výběr nových
stipendistů programu Scholarship. Pro úspěšné kandidá-

ty programu Scholarship se ve Student Hubu konal také úvodní
seznamovací seminář.

Tradiční předvánoční program Zvídavá nadílka se z důvodu

pandemických opatření nekonal.
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Student Hub Opening

Program Student Hubu v roce 2020

Přednášek
a workshopů

21

Přednášejících

30

Registrovaných
členů

65

Učebnic
a příruček

118

Účastníků

450+

Journey: Journalism Bootcamp
Program Journey je jedním ze stěžejních projektů nadace. Jedná se o desetidenní mezinárodní letní program

pro studenty žurnalistiky a příbuzných oborů (například mediálních studií, mezinárodních vztahů či filologických
oborů), vedený týmem špičkových profesionálů z renomovaných médií a agentur, mimo jiné CNN, Washington

Post, RFE/RL, New Yorker, Reuters či Associated Press. Mezi lektory bývají pravidelně i někteří držitelé Pulitzerovy
ceny v oboru žurnalistiky. V minulých ročnících studentům přednášeli například Seymour Hersh, Jesse
Eisinger či Tracy Weber.

Unikátní letní škola žurnalistiky byla v roce 2020 ovlivněna pandemií

S ohledem na pandemii koronaviru v roce 2020 a po zvážení všech rizik, která by s organizací letní školy byla

spojena, se nadace Bakala Foundation rozhodla v tomto roce program nerealizovat. Pravděpodobně vzhledem

k celkové situaci bylo z celkových 208 započatých přihlášek k termínu uzávěrky dokončeno pouze 47. Všem těmto
uchazečům bude v roce 2021 umožněno ucházet se o účast v programu Journey znovu, aniž by museli přihlášku
opětovně vyplňovat (budou nicméně mít možnost ji upravit).

Journey: Journalism Bootcamp v roce 2019
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Školení pro novináře
V roce 2020 Bakala Foundation uspěla s grantovou žádostí v rámci programu malých a mimořádných grantů

Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, a to s projektem nazvaným „Countering Chinese
Covid-19 Disinformation“ (3CD). Díky grantu nadace v srpnu zorganizovala sedmidenní online školení pro novi-

náře ze šesti evropských zemí (Česká republika, Bulharsko, Černá Hora, Srbsko, Itálie a Rumunsko). Na přípravě
školení se podílel významnou měrou i think tank Sinopsis. Experti (nejen z projektu Sinopsis) sdíleli s účastní-

ky unikátní informace o čínských dezinformacích a propagandě související s pandemií covidu-19, o čínském vlivu
v mezinárodních organizacích a dalších tématech, která byla zasazena do kontextu celkového politického systému a historie Čínské lidové republiky.

V průběhu semináře probíhalo také natáčení tematických rozhovorů s experty, kteří na akci přednášeli; ty bu-

dou součástí webové platformy pro novináře, jež je – jako součást projektu – v současné době vytvářena.

Nadační příspěvky a dary
Poskytnuté nadační příspěvky

ČVUT v Praze, Fakulta architektury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 000,00 Kč

Benjamin Rutledge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89 800,00 Kč
Ronald Prokeš .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84 296,13 Kč
Josef Tomeček .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59 518,00 Kč

Martina Kavanová .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44 638,50 Kč

Jan Blaha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29 759,00 Kč

Kristýna Kůstková .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22 900,00 Kč

Edita Chvojková  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 370,33 Kč
Jiří Doležel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 166,26 Kč
Bakala Foundation rozdělila v roce 2020 nadační příspěvky v celkové výši 403 448,22 Kč.

Nadace od roku 2015 díky Kaplicky Internship podporuje mladé architekty, proto je přirozené, že vyhověla žá-

dosti Fakulty architektury ČVUT o podporu studentské soutěže Druhá kůže.

Epidemická situace ovlivnila i poskytování nadačních příspěvků. Řada stipendistů nadace se ocitla díky

pandemii v nelehkém postavení. Nadace se proto rozhodla podpořit vybrané stipendisty dodatečnou částkou určenou na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pandemií.

Přijaté nadační dary

Fondation Zdenek et Michaela Bakala .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 700 000,00

Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .742 692,60
V roce 2020 přijala nadace dary v celkové hodnotě 12 442 692,60 Kč.

Hospodaření nadace
Obdobně jako jiné organizace po celém světě i Bakala Foundation čelila v roce 2020 výzvám, které přinesla pandemie covid-19.

Pokračující stabilní podpora švýcarské nadace Fondation Zdenek et Michaela Bakala umožnila nadaci zacho-

vat provoz a většinu programů v nezměněné podobě. Omezení části programů, které nebylo možno realizovat
v původně plánované podobě nebo rozsahu, přineslo úspory. Proto nadace nevyužila celý původně plánovaný

grant. Po vzájemné dohodě byla snížena celková hodnota grantu a zároveň nadace převádí část nevyužitých prostředků do následujícího období.

I přes obtížnou mezinárodní situaci se nadaci podařilo získat grant od Velvyslanectví Spojených států americ-

kých v Praze na uspořádání kurzu pro novináře.

Uzavření provozoven zasáhlo i prostor Student Hubu, který musel být uzavřen již krátce po otevření. Nadace

využila vynucené přestávky k investici do dalšího vylepšení prostoru.

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace The Bakala Foundation k 31. prosinci 2020,

nákladů a výnosů a výsledku hospodaření nadace za rok končící 31. prosince 2020 v souladu s legislativou
a vnitřními předpisy, rozpočtem a plánem činnosti nadace.

Tým nadace Bakala Foundation s předsedkyní správní rady Michaelou Bakala a spolupracovníky
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Scholarship

Pohovory uchazečů o stipendium s výběrovou komisí, 2020

Student Hub
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Účetní závěrka za rok 2020

ROZVAHA

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

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

. .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

Účetní období
stav k prvnímu dni

001
002
003

+683
+186

k poslednímu dni

+868
+186

004
005
006
007
008
009
010
011

+186

+186

+594

+955

012
013

+690

014
015
016
017
018
019
020

+594

+265

-97

-273

-97

-112

021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034

-161

035
036
037
038
039
040
041

+5 803

+7 686

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

+707

+239

+253

+237

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

+454

+2

+5 077
+45

+7 425
+29

+5 032

+7 396

+19
+19

+22
+22

+6 486

+8 554

076
077
078
079
080
081
082

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x

Vlastní jmění

účet 901

2.

Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem
2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem
Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

účet +/-931
účet +/-932
B.I.+...+B.IV.
B.I.1+...+B.I.x
účet 941
B.II.1+...+B.II.x
účet 951
účet 953
účet 954
účet 955
účet 958
účet 389
účet 959

Krátkodobé závazky celkem

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

B. III. 1. Dodavatelé
2. Směnky k úhradě
Označ.
3. Přijaté zálohy

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
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 sestavení: 25.6.2021

účet 921

účet +/-963

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry
2.

účet 911

A.II.1+...+A.II.x

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

B. III.

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.

Účetní období
stav k prvnímu dni

+5 557
+5 557
+2 000
+3 557

001
002
003
004
005
006
007
008

k poslednímu dni

+7 706
+7 670
+2 000
+5 670

xxxxxxxxxxxx

+36
+36
xxxxxxxxxxxx

+929

+848

+929
+81

+848
+47

009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
číslo
řádku
024

Účetní období

stav k prvnímu dni

025
026
027
028
029
030
031

+4
+248

k poslednímu dni

+2
+344

+150

+202

+59

+68

+387

+185

+6 486

+8 554

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

Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky:
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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. . . 2
. . . .0. . . . . . . .
Od:

1.1.2020

Do:

31.12.2020

2 7 9 2 1 2 4 7

otisk podacího razítka

A.

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

Označ.

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

+9 937
+3 075
+315

Hospodářská

Celkem

+9 937
+3 075
+315

+32
+2
+198
+2 528

+32
+2
+198
+2 528

+6 590
+5 168
+1 417

+6 590
+5 168
+1 417

+5

+5

+95

+95

+3
+63

+3
+63

+29
+177
+177

+29
+177
+177

+9 937
+9 973

+9 937
+9 973

+6

+6

+6

+6

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

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

Označ.

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

25.6.2021
Okamžik sestavení: 24.3.2021

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
055
056
057
058
059

účet 657

060

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

062

B. - A. + D. x.

061
063

Běžné období
Hlavní

+9 965

Hospodářská

Celkem

+9 965

+2
+36
+9 927

+2
+36
+9 927

+2

+2

+2

+2

+9 973
+36
+36

+9 973
+36
+36

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní
ú etní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:
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Příloha v účetní závěrce za rok 2020

1/ Charakteristika a hlavní aktivity
ůčetní jednotka:

Nadace The Bakala Foundation („nadace“)

registrace:

Nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 646

zakladatel nadace:

Zdeněk Bakala

identifikační číslo:
sídlo nadace:

datum zápisu do nadačního rejstříku:
statutární orgán:

279 21 247

Tržiště 366/13, Praha 1 – Malá Strana, 118 00

24. července 2007
Správní rada

Členové správní rady k 31. prosinci 2020:
předseda:
člen:
člen:

Michaela Bakala

Christopher Lehmann
Lenka Černá

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 2020:
předseda:
člen:
člen:

Zuzana Řezníčková

Irma Comstocková
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 31. května 2020 došlo ke vzniku členství Lenky Černé ve správní radě, které bylo zapsáno do nadačního
rejstříku 8. června 2020

Dne 1. června 2020 došlo k zániku členství ve správní radě pana Michala Pěchoučka a následně 8. června 2020
k výmazu členství z nadačního rejstříku.

Dne 7. září 2020 došlo k zániku členství předsedy dozorčí rady pana Josepha Michela De Callier a následně
25. září 2020 k výmazu členství z nadačního rejstříku.
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Dne 12. října 2020 došlo ke vzniku členství předsedy dozorčí rady paní Zuzany Řezníčkové a následně 6. listopadu 2020 k zapsání členství do nadačního rejstříku.

Na pandemii Covid zareagovala nadace krizovým plánem. Vzhledem k tomu, že to povaha práce umožňuje

a vzhledem k faktu, že byl v souladu s platnými nařízeními zavřený Student Hub, pracovala většina zaměstnan-

ců z domova a do sídla nadace docházeli pouze tak, aby byly zajištěny činnosti, které nelze vykonávat mimo sídlo
nadace, a zároveň tak, aby se na pracovišti co nejméně potkávali. Zároveň nadace přijala další protiepidemická

opatření (roušky/respirátory, dezinfekce rukou i prostoru, větrání). Projektové aktivity, u kterých to bylo možné, převedla nadace do režimu online.

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 respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými

cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a
předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni 31. 12. 2020 za účetní období od 1. 1. 2020

do 31. 12. 2020, srovnatelným obdobím je účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak.
Účetnictví je vedeno externí společností VGD, v účetním programu BYZNYS B6. 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 72 měsíců.

c) Technické zhodnocení se vyhodnocuje 1x ročně k datu účetní závěrky a odpisy začínají běžet od 1. 1.
následujícího roku do konce doby nájmu.

d) 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 kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výkazu zisků a ztrát.

e) 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;
— proti nadačnímu jmění na základě požadavku dárce a rozhodnutí správní rady o navýšení nadačního jmění.
Nadace účtuje o přijatých nepeněžních darech na základě darovacích smluv na příslušný účet fondů a podle
charakteru poskytnutého nepeněžního daru na příslušný nákladový účet.

3/ Dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1.

186

Přírůstky

—

Úbytky

—

Přeúčtování

Oprávky

Zůstatek k 1. 1.

Odpisy

Oprávky k úbytkům

186

96

—

90

—

—

—

186

186

186

97

97

96

—

—

15

15

—

Přeúčtování

Celkem
2019

—

—

Zůstatek k 31. 12.

Celkem
2020

—

1

—

—

Zůstatek k 31. 12.

112

112

97

Zůstatková hodnota 31. 12.

74

74

89

Zůstatková hodnota 1. 1.

89

89

—

3/ Dlouhodobý hmotný majetek
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1.
Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12.
Oprávky
Zůstatek k 1. 1.
Odpisy
Oprávky k úbytkům
Přeúčtování
Zůstatek k 31. 12.
Zůstatková hodnota 1. 1.
Zůstatková hodnota 31. 12.

Hmotné movité
věci a jejich soubory

Celkem
2020

Celkem
2019

594
361
—
-690
265

—
—
—
690
690

594
361
—
—
955

—
594
—
—
594

—
—
—
—
594
265

—
161
—
—
161
0
529

—
161
—
—
161
594
794

—
—
—
—
—
—
594
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5/ Krátkodobý finanční majetek

Krátkodobý finanční majetek zahrnuje peněžní prostředky v pokladně ve výši 29 tis. Kč (2019 – 45 tis. Kč) a pe-

něžní prostředky na bankovních účtech. Finanční prostředky na běžných účtech jsou vedeny v českých korunách.
Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2020 činí 7 396 tis. Kč (2019 – 5 032 tis. Kč).

6/ Náklady příštích období

Náklady příštích období činí celkem 22 tis. Kč (2019 – 19 tis. Kč) a představují zejména časové rozlišení nákladů
na domény, předplatné novin a pojištění.

7/ Vlastní zdroje
Vlastní jmění

Zůstatek k 1. 1. 2020

Přijaté dary

2 000

Poskytnuté příspěvky
Zúčtování fondů

Zůstatek k 31. 12. 2020

Fondy

Zisk/(ztráta)
minulých let

Zisk/(ztráta)
běžného období

3 557

—

—

-403

—

—

—

12 443

—

-9 927

—
2 000

5 670

—
—
—

Celkem

5 557

—

12 443

—

-9 927

—

-403

7 670

V následující tabulce je uvedena struktura přijatých darů:
Dárce

Výše daru v tis. Kč

Fondation Zdenek et Michaela Bakala (FZMB)
US Embassy
Celkem

11 700

743

12 443

V následující tabulce je uvedena struktura poskytnutých nadačních příspěvků:
Příjemce

Výše příspěvku v tis. Kč

Fyzické osoby v programu poskytování stipendií (Scholarship)

—

Ostatní fyzické osoby

263

Celkem

403

Právnické osoby

140

Nadace v roce 2020 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, je-

jímž cílem je propojení aktivit švýcarské nadace ohledně poskytování stipendií podporovaných Zdeňkem Bakalou
v České republice a ve Švýcarsku.

Detailní přehled poskytnutých nadačních příspěvků je součástí výroční zprávy.

8/ Pohledávky a závazky

Pohledávky činí celkem 239 tis. Kč (2019 – 707 tis. Kč), žádná z pohledávek není po lhůtě splatnosti.

Krátkodobé závazky činí celkem 848 tis. Kč (2019 – 929 tis. Kč), ze kterých 3 tis. Kč (2019 – 31 tis. Kč) předsta-

vují závazky po lhůtě splatnosti.

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

9/ Daň z příjmů

Nadace vykázala za rok 2020 i 2019 nulovou daňovou povinnost.

10/ Správní náklady

Správní náklady nadace za rok 2020 činí celkem 2 744 tis. Kč (2019 – 1 788 tis. Kč). Jejich struktura je následující:
2020

Správní náklady v tis. Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby

572

Osobní náklady

2 118

Ostatní náklady

31

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

23

Celkem

2 744

2019

Správní náklady v tis. Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby

521

Osobní náklady

1 226

Celkem

1 788

Ostatní náklady

41

11/ Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady za rok 2020 a 2019
2020

Zaměstnanci

Vedoucí pracovníci

2019

Zaměstnanci

Vedoucí pracovníci

Prům. počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

7

3 859

1 015

8

5 168

402

—

1 417

—

Prům. počet
zaměstnanců

Mzdové
náklady

Náklady na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění

Sociální
náklady

6

3 991

1 307

7

5 130

1 693

1

1

1 309

1 139

386
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12/ Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů

V roce 2020 ani 2019 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 na-

dace uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy kromě darovacích
smluv ve prospěch nadace.

13/ Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 202 tis. Kč (2019 – 150 tis. Kč), ze kterých 141 tis.
Kč (2019 – 105 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 61 tis. Kč (2019 – 45 tis. Kč) představují
závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti a všechny byly uhrazeny v řádném termínu.

14/ Stát – daňové závazky a dotace

Daňové závazky činí 68 tis. Kč (2019 – 59 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti a všechny
daňové závazky byly uhrazeny v zákonném termínu.

15/ Významná následná událost

V roce 2021 nenastaly žádné následné události, které by vyžadovaly úpravy v účetní závěrce nadace za rok 2020.
V Praze dne 25. června 2021

Podpisový záznam:

Michaela Bakala, předsedkyně správní rady

Nadace The Bakala Foundation | Výroční zpráva 2020

38 | 39

Výrok auditora za rok 2020
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