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Vážené dámy, vážení pánové,  
milí příznivci Nadace THE KELLNER 
FAMILY FOUNDATION,

když jsem se na sklonku loňského roku 
ohlížela za prací naší nadace, říkala jsem si, 
že konečně budu moci zahájit výroční 
zprávu s větší dávkou optimismu. Zdálo se, 
že po letech poznamenaných onemocněním 
covid-19 čekají naši nadaci a její projekty 
klidnější časy. A pak přišla válka na Ukrajině…

Společně s kolegyněmi a kolegy z Nadace 
PPF jsme ihned připravili a postupně 

roz dě lujeme 100 milionů korun na to, aby 
se ukrajinské děti co nejlépe začlenily 
do českých škol, do naší společnosti. Celý 
vyčleněný tým se velmi intenzivně snaží 
o zjemnění následků této války na přícho-
zivší neúplné ukrajinské rodiny.

Všechny naše úspěchy loňského roku mo-
hou ve srovnání s touto výzvou vypadat 
malicherně. Stále však máme na mysli, že 
i nadále je potřeba s jistou vizí a odhodláním 
plánovat. Proto stále vybízíme české stu-
dentky a studenty, aby vyrazili pro mezi-
národní zkušenosti na prestižní univerzity, 
a rádi je přitom podporujeme. Obdivujeme 
jejich první vědecké či umělecké úspěchy. 
Gymnazisty v OPEN GATE připravujeme na 
mezinárodní maturitu. Radujeme se z jejich 
studijních výsledků, ocenění i pokroků 
v osobním životě. Pomáháme jim překonat 
překážky, se kterými se každý z nás bez 
výjimky čas od času potýká.

Věřím, že v době sílícího relativismu, zákeřné 
propagandy a masivního šíření fake news 
jsou dobré vzdělání, zdravé sebevědomí 
a hlavně kritický nadhled to nejlepší, 
co můžeme dětem nabídnout. Vidím to 
i na svých dětech.

V kontextu dnešních dní jsem spokojená 
s tím, jak se daří veřejným základním školám 
zapojeným do projektu Pomáháme školám 
k úspěchu. Mnohé z nich během několika 
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Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé. 
Dokud to bude v našich silách, hodláme 
se s Nadací zasazovat o to, aby naším 
prostřednictvím vyrůstaly vzdělanější děti. 
Právě v nich se totiž uchovává naděje, že až 
přeberou naše žezlo, mohl by svět nakonec 
vypadat mnohem lépe.

S úctou

Renáta Kellnerová
předsedkyně správní rady Nadace 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

dnů vytvořily podmínky pro výuku školou 
povinných ukrajinských dětí, které byly 
nuceny utéct do Česka před ruskou agresí. 
Přitom se projekt stále rozvíjí, tak aby za-
pojené školy přinášely kvalitní vzdělání pro 
všechny děti. Plánujeme, že v nadcházejícím 
školním roce přibereme dalších dvacet škol.  
Řízení projektu přebírá Petr Šlemenda, 
kterého jste zatím znali hlavně jako vyni-
kajícího ředitele školy OPEN GATE. Vedení 
OPEN GATE s novým školním rokem pře-
vez me v řídící pozici Petra Dobešová. Na oba 
čekají úkoly, o kterých jsme v době, kdy jsme 
se na těchto dlouho plánovaných změnách 
domlouvali, nikdo z nás neměl ani ponětí.
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První rodinnou nadaci zaměřenou na 
zlepšení vzdělávání v Česku založili Renáta 
a Petr Kellnerovi už v roce 2002. Později ji 
sloučili se svými dalšími filantropickými 
aktivitami pod jednu hlavičku. Tak vznikla 
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.

„Naše filantropie není živená 
touhou po veřejném uznání. 
Naopak, bereme dobročinnost 
jako něco bytostně soukromého,  
žádné marketingové pozlátko, 
kterým bychom se snažili 
sbírat body.“

RENÁTA A PETR KELLNEROVI

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 
tvoří a dlouhodobě podporuje vzdělávací 
projekty, které mění zažité postupy. Díky 
tomu pozitivně ovlivňuje mnoho jednotli-
vých osobních příběhů žáků, studentů i uči-
telů. Cílem a posláním Nadace je motivovat 
k větší snaze ty, kteří mají předpoklady uspět, 
a vytvořit jim k tomu optimální podmínky.

Nadace proměňuje život tisícům dětí 
a mladých lidí. Zpřístupňuje špičkové 
vzdělání středoškolákům, kteří vyrůstají 
ve složitých sociálních a ekonomických 
podmínkách – v dětských domovech, 
u pěstounů nebo v neúplných rodinách. 
Motivované univerzitní studenty, kteří 
mají chuť měnit hranice poznání, provází 

při získávání mezinárodních zkušeností. 
Přispívá také k hlubší proměně českého 
školství zdola a podporuje veřejné základní 
školy, které chtějí porozumět tomu, jak 
učit lépe a smysluplněji. Přispívá též dalším 
jednotlivcům a institucím na projekty 
z oblasti vzdělávání, sportu, kultury a pod-
pory zdraví. Aktivně se zapojuje i do řešení 
aktuálních problémů, které ovlivňují celou 
společnost.

Nadace působí hlavně v České republice. 
Vyznáváme totiž zásadu, že aby byla pomoc 
co nejúčinnější, je třeba přiložit ruku k dílu 
tam, kde to známe nejlépe.

Za dobu svého působení věnovaly rodinné 
nadace manželů Kellnerových do oblasti 
vzdělávání v České republice přibližně 
1,7 miliardy korun. Samotná Nadace 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 
v letech 2009–2021 rozdělila na společensky 
prospěšné projekty 983 milionů korun.

Profil Nadace
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92 mil. Kč
rozdělila Nadace THE KELLNER FAMILY 
FOUNDATION v roce 2021.

Stipendia pro studenty 
gymnázia OPEN GATE

34 mil. Kč
Částka věnovaná na sociální stipendia  
pro 87 studentek a studentů  
ze znevýhodněného prostředí.

371 
Celkový počet studentek a studentů, kteří čerpali 
sociální stipendium od založení školy v roce 2005.

Pomáháme školám k úspěchu

40 mil. Kč
Výše darů pro 113 veřejných základních škol  
z celé České republiky.

1,7 mld. Kč 
věnovaly rodinné nadace manželů Kellnerových* 
na podporu vzdělanosti v České republice.

983 mil. Kč
rozdělila samotná Nadace THE KELLNER 
FAMILY FOUNDATION v letech 2009–2021 
na projekty pomáhající učitelům na českých 
veřejných základních školách zavádět 
podnětnější přístupy k výuce, přemýšlivým 
středoškolákům ze znevýhodněných poměrů 
studovat na osmiletém gymnáziu OPEN GATE 
a odhodlaným vysokoškolákům sbírat zkušenosti 
v mezinárodním prostředí.

Dary v roce 2002–2021 Dary v roce 2009–2021 

Granty pro studenty univerzit

7,9 mil. Kč
Výše grantů pro 57 stipendistek a stipendistů 
převážně na zahraničních univerzitách. 

218
Počet stipendistů, kteří získali finanční granty 
za 12 let, kdy rodinné nadace manželů Kellnerových 
podporují české studenty na univerzitách.

Individuální dary

10,2 mil. Kč
Dary organizacím a jednotlivcům na projekty 
z oblasti vzdělávání, sportu, kultury a podpory 
zdraví. Konkrétně se jedná například o příspěvek 
na nákup kompenzačních pomůcek, výuku jazyků, 
konání soutěží pro žáky a studenty nebo vydávání 
časopisu pro děti z dětských domovů.

Rok 2021 v číslech

* Včetně Nadace Educa, která se v roce 2011 sloučila  
s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.
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Nadaci THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 
založili Renáta a Petr Kellnerovi. Po tragické 
události, která rodinu zasáhla v březnu 
2021, změnila Nadace složení správní 
a  dozorčí rady. Do práce v Nadaci se aktivně 
zapojili Anna Kellnerová, Lara Kellnerová 
a Petr Kellner jr.

„Naše děti jsme už dříve, jak do-
spívaly, s našimi filantropickými 
aktivitami seznamovali. Probírali 
jsme s nimi to, proč jsme se do 
téhle práce pustili. A ony jsou 
teď se mnou, abychom společně 
pokračovali v práci, kterou jsme 
s Petrem započali.“
RENÁTA KELLNEROVÁ 
předsedkyně správní rady

Renáta Kellnerová
zakladatelka a předsedkyně správní rady
Renáta Kellnerová přes rodinnou Nadaci 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION provází 
studijně nadané, motivované děti ze znevý-
hodněného sociálního prostředí a mladé lidi 
s výrazným zájmem o získání univerzitního 
vzdělání v Česku i zahraničí. Zároveň se 
s týmem Nadace usilovně věnuje zvyšo-
vání kvality veřejného základního školství 
v České  republice.
Z její iniciativy vznikla v roce 2005 v Babicích 
u Prahy škola OPEN GATE, soukromé osmi-
leté gymnázium s ubytováním na student-
ských kolejích, ke kterému se následně přidal 
i první stupeň základní školy. Jako první 
ryze české osmileté gymnázium získalo 
certifikaci, díky níž jeho studenti mohou 
skládat mezinárodní maturitu International 
Baccalaureate (IB). Prostřednictvím nadační 
podpory zde získávají šanci na kvalitní 
vzdělání děti pocházející z prostředí, které 
vzdělání příliš nepřeje.
Kromě nadačních aktivit se Renáta 
Kellnerová věnuje jezdeckému sportu 
v České republice. V roce 2013 založila 
společnost Czech Equestrian Team, která 

Lidé v Nadaci 
  k 31. prosinci 2021

Správní rada

RENÁTA KELLNEROVÁ
předsedkyně

PETRA DOBEŠOVÁ
členka

RADEK ŠPÍŠEK
člen
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Radek Špíšek
člen správní rady
Radek Špíšek vystudoval 1. lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy, část postgraduálního stu-
dia v oboru imunologie absolvoval v  letech 
2000–2002 na Institute de Biologie of 
Université de Nantes ve Francii. Tři roky pak 
pracoval v týmu Ralpha Steinmana, držitele 
Nobelovy ceny za lékařství a fyziologii, na od-
dělení nádorové imunologie Rockefellerovy 
univerzity v New Yorku.
Ve své vědecké práci se věnuje výzkumu 
v oblasti nádorové imunologie a proti-
nádorové imunoterapie. Je profesorem 
v oboru lékařské imunologie na 2. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy. Klinické ates-
tace má z pediatrie a z oboru alergologie 
a klinická imunologie. Od roku 2010 působí 
v biotechnologické společnosti SOTIO 
ze skupiny PPF. 
Členem správní rady Nadace THE KELLNER 
FAMILY FOUNDATION je od června 2021. 
Do aktivit Nadace se zapojuje již řadu let 
a pravidelně se účastní rozhovorů s žadateli 
o grant pro studium na univerzitě v zahra-
ničí a podílel se na výběru týmů, kterým 
nadace poskytla granty na vědecký výzkum 
v letech 2013–2016.

se zabývá chovem i výcvikem sportovních 
koní a pořádáním prestižních mezinárod-
ních parkurových závodů. Zajímá se též 
o výtvarné umění a velmi ráda čte. Relaxuje 
aktivně, především v přírodě. Ve volném čase 
se věnuje horské turistice, snowboardingu, 
lyžování a cyklistice.

Petra Dobešová
členka správní rady
Petra Dobešová má dlouholeté zkušenosti 
s projektovým řízením firem v České repub-
lice i v zahraničí. V dubnu 2016 převzala ve 
společnosti PPF odpovědnost za projekty 
v oblasti vzdělávání, od března 2017 je jedna-
telkou OPEN GATE – gymnázium a základní 
škola s.r.o. Členkou správní rady rodinné 
nadace Renáty a Petra Kellnerových je od 
ledna 2019.
Před nástupem do společnosti PPF působila 
sedm let v biotechnologické firmě SOTIO, 
kde zodpovídala za projekt výstavby super-
čistých laboratoří a byla členkou předsta-
venstva. Po zahájení provozu laboratoří pak 
vedla tým zajišťující výrobu testovaných léči-
vých přípravků, logistiku i zavádění pravidel 
dobré výrobní praxe. Je absolventkou VŠE 
v Praze se specializací na finance a mezi-
národní obchod. 
Ve volném čase cvičí pilates a jógu, lyžuje 
a ráda si přečte dobrou knihu.
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Lara Kellnerová
členka dozorčí rady
Prostřední dcera Renáty a Petra 
Kellnerových Lara v současné době 
končí studium na univerzitě v Praze. 
Následující magisterské studium absolvuje 
na prestižní univerzitě v Londýně. I ona se 
členkou dozorčí rady rodinné nadace stala 
v červnu 2021.

Petr Kellner jr.
člen dozorčí rady
Syn Petra Kellnera absolvoval magisterské 
studium na prestižní univerzitě v Barceloně, 
kde se také nyní věnuje rozvoji vlastního 
podnikání v oblasti zdravotnictví. Členem 
dozorčí rady rodinné nadace se stal 
v červnu 2021.

Richard Sedláčko
předseda dozorčí rady
Absolvoval Fakultu financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze. Do sku-
piny PPF přišel v roce 2010 z pražské pobočky 
mezinárodní poradenské společnosti PwC 
Česká republika. O dva roky později se stal 
členem dozorčí rady Nadace THE KELLNER 
FAMILY FOUNDATION a od roku 2021 je jejím 
předsedou. Současně působí také v předsta-
venstvu školy OPEN GATE.

Anna Kellnerová
členka dozorčí rady
Nejstarší dcera Renáty a Petra Kellnerových 
Anna je absolventkou bakalářského pro-
gramu na mezinárodní univerzitě v Praze. 
Od raného dětství se věnuje jezdectví. 
Úspěšně závodí v parkurovém skákání, 
reprezentuje Českou republiku v týmu 
Prague Lions v sérii mezinárodních závodů 
Global Champions League. Od roku 2021 je 
také manažerkou tohoto týmu. Na Letních 
olympijských hrách v Tokiu 2021 závodila 
v individuální a týmové soutěži.
Členkou dozorčí rady rodinné nadace se stala 
v červnu 2021.

Dozorčí rada

RICHARD SEDLÁČKO
předseda

ANNA KELLNEROVÁ
členka

LARA KELLNEROVÁ
členka

PETR KELLNER jr.
člen

9 Lidé v nadaci
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

NADACE TKFF



Tři projekty Nadace  
pro lepší vzdělání

Pomáháme školám 
k úspěchu
pro veřejné základní školy  
po celém Česku
Prostřednictvím tohoto projektu proměňuje 
Nadace od roku 2010 české veřejné školství. 
Základním školám, které se do projektu 
zapojí, nabízí prostředky, odborné znalosti 
i inspiraci k tomu, aby měnily svůj přístup 
k výuce a dokázaly své žáky ještě lépe moti-
vovat a rozvíjet.

Nadace zároveň přispívá dalším jednot-
livcům a institucím na projekty z oblasti 
vzdělávání, sportu, kultury a podpory zdraví.

Vzdělaní lidé jsou nadějí pro celou společ-
nost. Právě proto Renáta a Petr Kellnerovi 
už v roce 2002 založili první rodinnou nadaci 
a filantropické aktivity dlouhodobě směřují 
především k podpoře vzdělanosti v České 
republice. Od základních škol až po univer-
zity a od prvňáků až po učitele.

Většina darů a úsilí týmu Nadace směřuje 
do tří hlavních projektů: 

OPEN GATE 
sociální stipendia pro studenty 
gymnázia OPEN GATE
Od samého počátku svého působení Nadace 
aktivně vyhledává nadané děti a mladé lidi 
vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují či 
znemožňují přístup ke kvalitnímu vzdělávání 
a pomáhá jim na cestě za věděním. 

Univerzity  
granty pro studenty  
vysokých škol
Nadace poskytuje granty nadějným absol-
ventům českých středních škol, aby mohli 
pokračovat ve vzdělávání a bádání na vyso-
kých školách především v zahraničí. Z grantu 
mohou pokrýt nejen školné, ale i cestovné 
a životní náklady. Nadace tyto stipendisty 
motivuje k tomu, aby své mezinárodní 
zkušenosti využívali ve svém dalším profes-
ním působení ve prospěch Česka a sdíleli je 
v domácím odborném prostředí.
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Open Gate



OPEN GATE je soukromá základní škola 
a osmileté gymnázium v Babicích u Prahy. 
Patří k nejlépe hodnoceným školám v České 
republice. Ve třídách gymnázia se potkávají 
děti, jimž platí školné rodiče, se studenty, 
kteří vyrůstají v dětských domovech, pěs-
tounské péči nebo v rodinách s nízkými 
příjmy a jimž náklady na studium hradí 
Nadace. Všichni bez rozdílu museli splnit 
podmínky stejného přijímacího řízení a jejich 
společnými vlastnostmi jsou studijní poten-
ciál, píle a motivace.

Díky sociálním stipendiím a ubytování na 
studentských kolejích v areálu školy mohou 
na tomto gymnáziu studovat děti a mladí 
lidé z celého Česka. Stipendium jim pomůže 
zaplatit školné, které zahrnuje vzdělávání, 
ubytování, stravování a volnočasové akti-
vity. Nadace svojí podporou zpřístupňuje 
špičkové vzdělání středoškolákům, kteří 
vyrůstají ve složitých sociálních nebo eko-
nomických podmínkách. Někteří z nich pak 
získávají finanční granty i po dobu vysoko-
školských studií.

Sociální stipendia pro studenty 
gymnázia OPEN GATE

Prostředí, z nichž přicházejí studentky  
a studenti OPEN GATE podporovaní  
Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION (2005–2021)

174 
neúplná  
rodina 

133 
úplná  
rodina 

31
dětský  
domov

30
pěstounská 

péče 

3
zařízení pro 

děti vyžadující 
okamžitou 

pomoc
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1 745 
ročních sociálních  
stipendií 

87 
studentek a studentů  
získalo sociální stipendium

730 mil. Kč 
celková částka vydaná 
na sociální stipendia 

34 mil. Kč 
rozdělených na sociální 
stipendia

371 
studentek a studentů 
čerpalo sociální stipendium 
od založení školy

Sociální stipendia pro studentky a studenty  
gymázia OPEN GATE v číslech od roku 2005 do 2021
(včetně Nadace Educa, která se v roce 2011  
sloučila s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION)

Ve školním roce 2021/2022
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Studenti si gymnázium OPEN GATE vybírají 
díky dostupnému mezinárodnímu vzdělání, 
které jim dává možnost velmi dobrého uplat-
nění v globálním světě. V závěru studia ab-
solvují mezinárodní maturitu International 
Baccalaureate (IB), českou maturitu nebo 
různé kombinace obou zkoušek. IB je úplně 
jiná než česká maturita. Studenti si vybírají 
šest předmětů a přípravě se věnují poslední 
dva roky studia.

39,8 bodu
představuje loňský průměrný výsledek 
absolventů gymnázia OPEN GATE 
v mezinárodní maturitě IB. 
Pro srovnání: celosvětový průměr 170 tisíc 
studentů, kteří zkoušku International 
Baccalaureate absolvovali v roce 2021,  
byl 33 bodů.

„Když jsme obdrželi zprávu 
o výsledcích našich absolventů 
v mezinárodní maturitě IB, 
doslova se nám podlomila kolena. 
Plný počet, tedy 45 bodů, pro 
pět našich absolventů! Jsme ale 
hrdí na výsledky celého ročníku. 
Přes 40 bodů získalo šestnáct 
studentů a vysoký celkový 
průměr 39,8 bodu potvrzuje, 
že všichni byli prostě skvělí. 
Z pěti premiantů čtyři čerpali 
stipendium od rodinné nadace 
manželů Kellnerových. Některé 
bude Nadace dál podporovat i při 
jejich studiu na univerzitě.“

PETRA DOBEŠOVÁ 
jednatelka OPEN GATE – gymnázium  
a základní škola, 
členka správní rady Nadace  
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

Mezinárodní maturita IB
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také za hranice školního kampusu a obce. 
Pravidelně navštěvují domovy důchodců, 
pomáhají v Olivově léčebně, zapojují se také 
do zahraničních dobrovolnických misí, obslu-
hují v kavárně spolu s mentálně postiženými 
zaměstnanci nebo pečují o děti s poruchou 
autistického spektra. Pomoc ve studentské 
komunitě i dalším potřebným se při studiu 
stává běžnou součástí jejich života. Ve škol-
ním roce 2021/2022 se studenti přirozeně 
zapojili do pomoci Ukrajině zasažené ruskou 
válečnou agresí.

Prostřednictvím mezinárodního programu 
The Duke of Edinburgh’s Award, který staví 
na neformální a zážitkové pedagogice, se 
studenti rozvíjejí i po stránce neakademické. 
Posiluje jejich odpovědnost a vytrvalost, 
motivuje je k získávání nových dovedností 
a mnohdy i vystoupení z komfortní zóny. 
Věnují se sportu, tvořivosti a dobročin-
nosti, vyrážejí i na několikadenní výpravy 
do hor. Desítce studentů podporovaných 
Nadací se vloni podařilo získat certifikáty 
různé úrovně: 4×  zlatou, 1×  stříbrnou 
a 5×  bronzovou. 

Pomoc druhým je samozřejmou součástí 
života školy. Příkladem je charitativní běh 
Run and Help, do kterého se zapojuje celá 
škola. V roce 2021 komunita OPEN GATE 
vybrala rekordních 101 689 korun, které 
poukázala na sbírku Konta Bariéry pro jede-
náctiletého Ondru. Ten si za vybrané peníze 
mohl pořídit bionickou protézu.

Studenti se s dobrovolnictvím setkávají již 
od prvních ročníků, kdy pomáhají hlavně 
v areálu školy nebo v obci Babice. S vyššími 
ročníky pak roste i náročnost dobrovolnic-
kých činností a studenti se vydávají pomáhat 

Dobrovolnictví  
a neformální vzdělávání
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Úkolem Nadace je aktivně vyhledávat děti 
a mladé lidi, kteří si zaslouží podporu. Proto 
zaměstnanci Nadace navštěvují organizace 
doprovázející pěstounské rodiny, školy, dět-
ské domovy, úřady nebo instituce věnující 
se náhradní rodinné péči. V roce 2021 to bylo 
celkem 35 míst v různých krajích Česka, kde 
koordinátorka sociálních stipendií předsta-
vila projekty Nadace zaměřené na vzdě-
lávání. Zároveň se seznámila s desítkami 
rodin současných nebo budoucích studentů 
gymnázia OPEN GATE, kterým Nadace 
schválila sociální stipendium.

Příprava na přijímací zkoušky  
se Školou Populo
Děti vyrůstající v prostředí, které vzdělání 
příliš nepřeje, potřebují vyrovnat nedo-
statečný čas věnovaný přípravě na státní 
přijímací zkoušky na gymnázium. Proto pro 
ně máme nabídku doučování od lektorů 
Školy Populo. Vloni ji využilo 12 žáků a devět 
z nich zasedlo v průběhu roku do lavic 
gymnázia OPEN GATE. Další nové studentce 
pomáhala Škola Populo i v průběhu podzimu 
2021  s doučováním angličtiny, aby dívka 
žijící v pěstounské rodině rychle dohnala 
své spolužáky.

Buddy program  
pro adaptaci nováčků
V roce 2021 nastoupilo do gymnázia 
OPEN GATE celkem 14 nových studentů, 
kteří od nás získali stipendium. Aby byl jejich 
přechod na střední školu co nejhladší, kaž-
dému z nich byl vybrán z řad zkušenějších 
studentů průvodce (buddy), který nováč-
kům pomáhal s adaptací v novém prostředí.

„Hovořit o naší práci mě baví, 
dává mi to smysl, a pokud 
to situace umožní, věnuji se 
této činnosti v průběhu celého 
roku. Z akcí v loňském roce 
jsem nejvíce ocenila vystoupení 
na konferenci O talentu 
v Liberci, na zasedání ředitelů 
dětských domovů pod záštitou 
Federace dětských domovů ČR 
nebo prezentace rodičům 
samoživitelům, které uspořádal 
Nadační fond Šatník.“

PETRA ŠTĚTKOVÁ 
koordinátorka projektu OPEN GATE

Nadace na cestách:  
osobní prezentace  
a představení stipendií
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Pythagoriáda
Z okresního kola si Vojta Pokorný přivezl zla-
tou medaili, s těsným odstupem pak ocenění 
za druhé místo získal Kryštof Kantor.

Logická olympiáda
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION 
a škola OPEN GATE jsou dlouholetými gene-
rálními partnery této soutěže. Ze studentů 
podporovaných Nadací postoupil do kraj-
ského kola Daniel Strnad. Finálové kolo bylo 
z důvodu opatření souvisejících s onemocně-
ním covid-19 přesunuto až do roku 2022.

Mezinárodní soutěž StemCo
Organizační výbor této online soutěže 
sídlí v Singapuru. Celá soutěž probíhá 
v angličtině a je rozdělena na jednotlivé 
soutěžní okruhy BioCo, PhysiCo, ChemiCo 
a MathematiCo. V roce 2021 se nejúspěšněj-
ším reprezentantem OPEN GATE stal sti-
pendista Anthony Bawia, který dosáhl Silver 
Awards hned ve dvou předmětech – BioCo 
a ChemiCo. Zařadil se tak celosvětově mezi 
pět nejlepších účastníků a kromě zmíně-
ných ocenění získal rozhodnutím Petry 
Dobešové, jednatelky školy, i věcný dar za 
vzornou reprezentaci. Další ocenění Silver 
Awards získal Nikita Zahranyčnyj v soutěži 
MathematiCo.

Debatní soutěže
Debatní program v českém i anglickém 
jazyce má v OPEN GATE dlouhou historii. 
K úspěšným aktérům soutěží v debatování 
se řadí i Nadací podporovaní studenti Matěj 
Marek a Nicolas Ivanov. V roce 2021 patřili do 
národního reprezentačního týmu, Nicolas 

tým vedl jako kapitán. Na mistrovství světa 
se českému týmu podařilo postoupit až 
do vyřazovací části utkání, což se podařilo 
poprvé za uplynulých 20 let. Sbírali mnoho 
ocenění i v domácích soutěžích, kde se 
Matěj Marek a Nicolas Ivanov opakovaně 
stali nejlepšími řečníky turnaje a získali titul 
mistrů ČR.

„Mému oblíbenému debatování 
věnuji opravdu hodně času. 
Téměř každý den si najdu alespoň 
chvíli na přípravu a skoro každý 
víkend jezdím na debatní turnaje 
nebo se zapojuji do online soutěží. 
Vedu také debatní kroužek pro 
mladší spolužáky.“

NICOLAS IVANOV 
student gymnázia OPEN GATE

Úspěchy studentek  
a studentů OPEN GATE 
podporovaných Nadací
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ŠIMON JAKUB MRÁZ
České vysoké učení technické,  
Fakulta elektrotechnická, Praha
obor elektronika a komunikace

PARIS PEŠKOVÁ
Gap Year v Praze

ELIŠKA PROCHÁZKOVÁ *
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
obor chemie a chemické technologie

JASMÍNA ŠVARCROVÁ *
Trinity College Dublin, Irsko
obor History and Political Science

ŠÁRKA TÁBOROVÁ
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
obor forenzní analýza a analýza potravin

VÁCLAV TRPIŠOVSKÝ
Univerzita Pardubice,  
Fakulta elektrotechniky a informatiky
obor aplikovaná elektrotechnika

KATEŘINA VAŇKOVÁ
Vysoká škola mezinárodních  
a veřejných vztahů Praha
obor mezinárodní marketing a management

PETR DOBIÁŠ
University of Technology, Eindhoven, Nizozemsko
obor Industrial Design

VERONIKA DOLEJŠÍ
Gap Year ve Švédsku

JOSEFÍNA DUŠKOVÁ *
Univerzita Palackého v Olomouci
obor žurnalistika

TOMÁŠ DYRC
Masarykova univerzita, Brno
obor matematika a statistika

PAVLÍNA HRACHOVCOVÁ
Dundalk Institute of Technology, Irsko
obor Creative Media

JAN HREBÍK *
University College Dublin, Irsko
obor Chemistry

KLÁRA CHURÁ
Tufts University, Massachusetts, USA

MICHAELA KOPŘIVOVÁ *
Česká zemědělská univerzita, Praha
obor chov hospodářských zvířat

ANNE-MARIE MATEJAS
Middlesex University, Dubaj
obor Law and International Relations

MICHAL MÍŠEK
Vysoká škola ekonomická, Praha
obor informační technologie

JENIFER NĚMCOVÁ *
Leiden University, Haag, Nizozemsko
obor Security Studies

Kam směřují absolventi  
roku 2021, kteří čerpali  
sociální stipendium

 *  Nadace pokračuje v podpoře i během  
studia na univerzitě 
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↑↑ Josefína Dušková
↑ Jenifer Němcová 

↑↑ Eliška Procházková
↑ Jan Hrebík
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Jaroslav Čech
absolvent gymnázia OPEN GATE (2010) 
s pořadovým číslem deset 

Vyrůstal v dětském domově. Nadace ho 
podporovala na osmiletém gymnáziu i při 
studiu na univerzitě v anglickém Bathu, kde 
vystudoval historii, kulturní studia a ma-
nagement ve vzdělávání. Dnes je učitelem 
angličtiny v Dobříši a říká, že nechtěl spad-
nout do situace, ve které končí velká část 
dětí z dětských domovů, povedlo se a dnes 
žije svůj sen.

Maturitu jste získal na gymnáziu OPEN GATE 
a vystudoval jste historii, kulturní studia 
a management ve vzdělávání na univerzitě 
v anglickém městě Bath. Nicméně začátek 
vaší životní cesty na první pohled tímto 
směrem neukazoval.
Od svých čtyř let jsem vyrůstal v dětském 
domově Korkyně. Můj nevlastní otec pil, 
matka se nezvládala starat celkem o pět dětí. 
Všichni čtyři kluci jsme proto byli odebráni, 
nejmladší sestra zůstala u matky. Pamatuji 
si přesně na ten den, kdy pro mne přijela so-
ciálka. Bral jsem to tak, jako že jedu na výlet. 
Seděl jsem pak v domově s jednou vychova-
telkou a ona chtěla, abych vyprávěl pohádky. 
Hezky jsme si popovídali. A navíc jsem měl 
radost, že jedu za bratry, kteří tou dobou už 
v domově byli. Byl jsem rád, že jsem v tom 
konkrétním soukromém domově, protože 
jinak na začátku 90. let nebylo běžné, že 
sourozenci mohli bydlet spolu. Zároveň jsme 
třeba měli i lepší materiální vybavení, což 
tehdy také nebylo v domovech běžné.

Jaké máte vzpomínky na základní školu?
Naše spádová škola byla v Novém Kníně. 
Školu jsem měl rád, byl jsem zvídavý, ba-
vilo mě to. Ale měl jsem pocit, že se nějak 
nemohu rozvíjet. Bavilo mě být třídním 
šaškem, ale moc jsem se tam nenaučil. Mým 
největším snem bylo učit se angličtinu, pro-
tože jsem cítil, že by mi to šlo, ale nevyšlo to. 
Protože nás bylo hodně zájemců, tak někoho 
povinně přeřadili na němčinu. A tam jsem 
byl i já. Bral jsem to jako obrovskou křivdu.

A jak jste se nakonec dostal  
na gymnázium OPEN GATE?
S jedním z vychovatelů jsem byl u zubaře a se-
děli jsme v čekárně. On mi podal leták OPEN 
GATE, který tam ležel na stole. Tam bylo na-
psáno, že se vyučuje v angličtině. A to byl můj 
sen! Byl to hlavní a jediný důvod, proč jsem 
tam chtěl jít. Zjistil jsem si, že se rok budeme 
intenzivně učit angličtinu a pak budeme mít 
v angličtině i ostatní předměty. Jedna nadace 
mi zaplatila dvoutýdenní jazykový kurz ve 
Velké Británii, na který jsem se přihlásil před 
nástupem na OPEN GATE. V autobuse jsem 
potkal kluka, se kterým jsme během kurzu ná-
hodou bydleli v jedné rodině a pak šel shodou 
okolností i na OPEN GATE. Byli jsme na škole 
nejlepší kamarádi.

Jak vzpomínají na OPEN GATE 
absolventi z minulých let, 
podporovaní Nadací

„Na gymnáziu jsem se ocitl 
v kolektivu, kde se chtěli 
učit všichni. To byl zásadní 
zlom v životě.“
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anebo obsluhovat centrální i regionální 
webové stránky. Mým pracovištěm zůstala 
Olomouc, takže koná-li se v okrese zajímavá 
akce, rád se o víkendu vyzbrojím foťákem, 
diktafonem a vyrazím do terénu.
Lásku k psaní a fotografování ve mně 
probudilo gymnázium OPEN GATE. Bez fo-
tokroužků pod vedením Honzy Černého, bez 
češtinářského drilu (v dobrém slova smyslu) 
pana Jiřího Kostečky a bez spolupráce školy 
s časopisem pro dětské domovy bych si na 
svět médií netroufl. Přičinili se i vychovatelé 
na kolejích, kteří mi umožnili psát reportáže 
z víkendových akcí na školní web. Výhodou 
je samozřejmě také znalost angličtiny. 
Od maturity sice tento cizí jazyk nevyužívám 
tolik jako jiní absolventi, ale příležitostně 
se mi hodí například při překládání článků 
ze zahraničních médií. Magisterský titul je 
cenný a pro profesní kariéru důležitý, ale tou 
pravou vstupenkou do života pro mě bylo 
absolvování OPEN GATE.

Jak vás studium  
na OPEN GATE změnilo?
V Babicích u Prahy jsem strávil překrásných 
sedm let života. Areál se pro mě stal nikoliv 
druhým, ale hlavním domovem. Spoustu 
spolužáků, kamarádů, učitelů, vychovatelů 
i ostatních pracovníků jsem považoval za 
členy vlastní rodiny, což je paradoxně důvod, 
proč s mnohými z nich už nejsem v kontaktu. 
Ne protože bych na ně zapomněl, ale prostě 
by mi neustále připomínali staré časy, po 
kterých se mi tolik stýská. Takhle se aspoň 
můžu těšit na to, až se zase někdy setkáme.
Na OPEN GATE jsem nastoupil poté, co jsem 
musel kvůli špatné finanční situaci v rodině 
odejít do dětského domova. Turbulentní 
rok plný nepříjemných změn se podepsal na 
mé psychice. Zlepšit náladu mi dokázalo až 
prostředí školy, byť to trvalo – musel jsem se 
vyrovnat s dalším stěhováním, novými lidmi 

Co vás hnalo dopředu?
Pověst dětí z dětských domovů není dobrá 
a většina těch dětí také nekončí dobře. Já 
jsem do toho nechtěl spadnout. To se mi 
povedlo, jsem spokojený a dělám to, co mě 
baví. Vážil jsem si té šance, kterou jsem 
dostal. Měl jsem pocit, že někteří to brali 
na lehkou váhu. Na OPEN GATE jsem miloval 
své učitele, a když jsem odcházel, tak jsem 
věděl, že v budoucnu chci pracovat s dětmi, 
s lidmi a že jim chci předávat vzdělání 
a k tomu ještě něco lidského.

František Berger
absolvent gymnázia OPEN GATE (2012)

Také Františka Nadace podporovala na 
gymnáziu i během studia na vysoké škole. 
Vystudoval obor sociální a mediální komuni-
kace na Univerzitě Jana Amose Komenského 
v Praze. Dnes se aktivně věnuje žurnalistice 
na zpravodajském portálu Deník.cz.

Čemu se v současnosti věnujete?  
Jak vám ve vaší profesní cestě pomohlo 
absolvování OPEN GATE?
Rok před maturitou jsem se definitivně roz-
hodl, že se stanu novinářem. Letní prázdniny 
mezi septimou a oktávou mi obohatila stáž 
v redakci Olomouckého deníku, kam jsem 
se po dokončení vysokoškolského studia 
shodou okolností vrátil. V Deníku jsem 
dodnes, avšak moje pozice se v uplynulých 
3,5 letech měnila. Z okresního redaktora přes 
krajského reportéra jsem se postupně vy-
pracoval v posilu centrálního týmu, v němž 
se podílím na provozu zpravodajského webu 
Deník.cz. Mým hlavním úkolem je vytvářet 
interaktivní grafiky, jimiž doplňuji vybrané 
články. Rovněž pomáhám editovat zprávy, 
reportáže či rozhovory, vytvářet fotogalerie 
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↑↑ Jaroslav Čech
↑ František Berger

↑ Tomáš Titěra
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problémů jsem se musel naučit řešit sám, 
na druhou stranu si i dnes občas postesknu, 
že mi teď už nikdo pětkrát denně nevyváří 
a jednou za týden nevypere povlečení… 
Přesto jako největší přínos studia na OPEN 
GATE vnímám to, že jsem se naučil samo-
statnosti v myšlení, rozhodování i obyčej-
ném žití.

Čemu se v současnosti věnujete?  
Jak vám ve vaší profesní cestě pomohlo 
absolvování OPEN GATE?
Dokončuji studium magisterského oboru 
studia nových médií na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy. Současně s tím se 
dlouhodobě věnuji mediálnímu vzdělávání 
žáků, pedagogů a seniorů, ať už v roli učitele 
mediální výchovy a informatiky na Základní 
škole Kunratice, nebo jako lektor a autor 
vzdělávacích materiálů v organizacích 
Člověk v tísni a Transitions. Vnímám, že pro 
rozvoj mediální gramotnosti jsou klíčové 
dovednosti, které jsem získal díky kurikulu 
OPEN GATE postaveném na principech 
kritického myšlení a také díky pedagogům 
školy, kteří nám po celou dobu studia oteví-
rali cesty a vytvářeli podmínky pro bádání 
a vlastní objevování zákonitostí fungování 
světa kolem nás. Schopnost podívat se na 
problém z různých úhlů, nespokojit se s první 
možnou odpovědí a do všech možných sporů 
vstupovat s otevřenou myslí jsou dovednosti 
nezbytné nejen pro orientaci v dnešním 
složitém (mediálním) světě, ale i pro úspěšné 
fungování v každodenním životě.

a náročnějším studiem než na základní škole. 
Potom ale nastalo období, díky kterému 
jsem se stal tím, kým jsem. Mám na mysli 
získávání nových poznatků nejen v rámci 
studia, ale i mimo školní budovu. Život 
v areálu mě naučil samostatnosti, disciplíně, 
všeobecnému přehledu, schopnosti řešit 
všední záležitosti, hospodařit s penězi a pře-
konávat různé překážky. Díky tomu jsem 
se po odchodu z dětského domova dokázal 
takzvaně postavit na vlastní nohy.

Tomáš Titěra
absolvent gymnázia OPEN GATE (2014) 

Rovněž Tomáše Nadace podporovala 
na gymnáziu i během studia na vysoké škole. 
Vystudoval obor Communication and Media 
na Erasmus Universiteit Rotterdam 
v Nizozemsku.

Jak vás studium  
na OPEN GATE změnilo?
S odstupem času si čím dál tím víc uvě-
domuji, jak odlišné bylo moje dospívání 
oproti zkušenosti mých vrstevníků, kteří 
ve dvanácti letech neodešli žít na internát. 
Rodinné vazby byly částečně nahrazeny vaz-
bami vrstevnickými, spoustu každodenních 

„Jako největší přínos 
studia na OPEN GATE 
vnímám to, že jsem se 
naučil samostatnosti 
v myšlení, rozhodování 
i obyčejném žití.“
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„Volba oboru je zcela na 
rozhodnutí studenta. Při výběru 
stipendistů ale upřednostňujeme 
obory, které je v Česku obtížné 
studovat, případně nedosahují 
výrazného renomé. A v případě 
interdisciplinárních oborů pak 
kombinace, které české vysoké 
školy ani nenabízí.“

PETRA DOBEŠOVÁ 
členka správní rady Nadace  
a zároveň členka skupiny posuzující  
žádosti uchazečů o grant

Nadace již 12 let umožňuje nadaným absol-
ventům středních škol pokračovat ve studiu 
bakalářských programů převážně na prestiž-
ních zahraničních univerzitách. Granty 
získávají motivovaní studenti různých 
oborů dosahující vynikajících akademických 
výsledků.

Při výběru stipendistů klade Nadace ze 
širokého spektra studijních zaměření důraz 
zejména na přírodovědné a technické obory. 
Častou volbou jsou univerzity a obory, 
jejichž studium má v zahraničí delší tradici 
a kvalitnější zázemí i výuku, například 
díky propojení s vynikajícími laboratořemi, 
vědeckými skupinami nebo se soukromým 
sektorem. Nadace stipendisty motivuje, aby 
své mezinárodní znalosti přirozeně využívali 
i ve prospěch Česka.

Absolventům OPEN GATE, kteří už během 
studia čerpali sociální stipendium, Nadace 
poskytuje granty také během jejich vyso-
koškolského studia v České republice nebo 
v zahraničí.

Finanční granty  
pro studenty univerzit
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7,9 mil. Kč 
rozdělených na grantech 
studentkám a studentům 
univerzit

15 mil. Kč 

105 mil. Kč 
celková výše grantů 
pro studentky a studenty 
univerzit

57 
studentek a studentů 
získalo grant z projektu 
Univerzity

218 
studentek a studentů  
čerpalo granty při jejich  
studiu na univerzitě

2009–2021
(včetně Nadace Educa, která se v roce 2011  
sloučila s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION)

V akademickém roce 2021/2022

Pro akademický rok 2022/2023 se Nadace  
rozhodla zvýšit částku vyčleněnou  
pro projekt Univerzity až na

Granty pro studenty  
a studentky univerzit v číslech 
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Setkání stipendistů projektu 
Univerzity a dalších hostů v srpnu 
2021 v letohrádku Hadovka
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Kraje ČR, ze kterých pocházejí 
stipendisté projektu Univerzity 
2009–2021

70

8

6

4

3

7

7

37

8

8
25

12
9

14

Hlavní město Praha 70

Středočeský 37

Moravskoslezský 25

Ústecký 14

Zlínský 12

Vysočina 9

Jihomoravský 8

Plzeňský 8

Olomoucký 8

Karlovarský 7

Jihočeský 7

Královéhradecký 6

Liberecký 4

Pardubický 3

„Dlouhodobou vizí nadace je 
měnit společnost kvalitním 
vzděláním, proto zcela přiro-
zeně přihlížíme k budoucímu 
využití studovaného oboru 
v České republice a k přínosu 
pro českou společnost.“

PETRA DOBEŠOVÁ 
členka správní rady Nadace  
a zároveň členka skupiny  
posuzující žádosti uchazečů o grant
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Populární jsou také technické a IT obory 
či humanitní a společenské vědy nebo 
ekonomie.

Stipendisté získávají zkušenosti v oborech 
přírodních věd, často s přesahem do 
chemie a biochemie nebo biotechnologií. 

Univerzity a obory 
v akademickém roce 2021/2022

25  % 
přírodní vědy

8  % 
ekonomie  

a management

medicína  
a farmacie

7  %
umělecké obory

7  %  

21  %
humanitní  

a společenské vědy

právo

4  % technické obory  
a informatika

28  %
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Švýcarsko 2

Čína 2

Irsko 2

Německo 1

Španělsko 1

Stipendisté Nadace ve světě 
v akademickém roce 2021/2022

Velká Británie 30

Česká republika 8

Nizozemsko 5

USA 3

Rakousko 3

53

302 8

3

1

21 2
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Stipendisté v roce 2021 studovali například 
na University of Cambridge, University 
of Oxford, University of St Andrews, 
University College London, Northumbria 
University, University of Glasgow a dalších. 
V USA Nadace podporovala české studenty 
na Rochester Institute of Technology, 
University of Pennsylvania a Worcester 
Polytechnic Institute. Stipendisté 
Nadace studují také ve Švýcarsku, Číně, 
Nizozemsku, Irsku, Německu, Rakousku 
nebo Španělsku.

„Od malička mě bavily 
počítačové hry, ale dlouho 
jsem si nedokázal představit, 
že bych mohl někdy jejich 
vývoj studovat nebo se na 
něm podílet… Nečekejte, 
že k vám nějaká příležitost 
přijde. Začněte jednat hned 
teď – čím dříve, tím lépe.“

LUKÁŠ GALLO 
stipendista od roku 2021  
Breda University of Applied Sciences, NL,  
obor Creative Media & Games Technologies

Čeští studenti si nejčastěji volí univerzity 
ve Velké Británii, částečný pokles zájmu 
o tuto zemi přinesl brexit a aktuální geopoli-
tické události. Do plánů některých studentů 
zasáhla celosvětová pandemie covid-19 a ne-
jistota spojená s cestováním. Přehodnotili 
proto svůj původní záměr studovat v USA 
a rozhodli se pro bližší, tedy evropskou 
univerzitu.

Pandemie ovlivnila nejen rozhodování při 
výběru univerzit, ale i studium samotné. 
V akademickém roce 2020/2021 odjelo na 
svou alma mater na oba semestry 21 sti-
pendistů, dalších 18 studentů absolvovalo 
na univerzitě pouze jeden semestr a pět 
studentů se účastnilo obou semestrů 
distančně.
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Seznam univerzit, kde studují  
čeští studenti a studentky  
s podporou Nadace v roce 2021/2022

30
VELKÁ BRITÁNIE 
Coventry University
Imperial College London
King's College London
Newcastle University
Northumbria University
Swansea University
The University of Edinburgh
The University of Manchester
The University of Sheffield
University College London
University of Aberdeen
University of Birmingham
University of Cambridge
University of Glasgow
University of Dundee
University of Oxford
University of Nottingham
University of York
University of St Andrews
University of the West of England, 
Bristol

8 
ČESKÁ REPUBLIKA 
University of New York in Prague
Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno
1.lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy
Vysoká škola 
chemicko-technologická

5 
NIZOZEMSKO 
Breda University
Eindhoven University of 
Technology
Leiden University
Tilburg University
Academy for Circus and 
Performance Art

3 
USA 
Rochester Institute of Technology
University of Pennsylvania
Worcester Polytechnic Institute

3 
RAKOUSKO 
Sigmund Freud Univerzity, Wien
Universität für Musik und darstel-
lende Kunst, Wien
Universität Mozarteum Salzburg

2 
ŠVÝCARSKO
ETH Zürich
Ecole polytechnique federale de 
Lausanne

2 
ČÍNA
Hong Kong University of Science 
and Technology
New York University Shanghai

2 
IRSKO
Trinity College Dublin 
(the University of Dublin)
University College Dublin

1 
NĚMECKO
Hochschule für Musik Carl Maria 
von Weber

1 
ŠPANĚLSKO
University of Malaga, Spain
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Bakalářské programy dokončilo v roce 2021 celkem 
20 stipendistů. Deset z nich ve studiu pokračuje 
v navazujících programech už bez podpory 
Nadace, dalších šest se rozhodlo pro zaměstnání 
v České republice a čtyři pracují v zahraničí.

DANIEL ANDRLE
absolvent The University of Edinburgh, UK
obor German and English Languages
Pokračuje ve studiu dvouletého magisterského 
programu na brněnské Masarykově univerzitě, 
obor literatura a mezikulturní komunikace.

ROBERT BIHARY
absolvent Vysoké školy CEVRO Institut, Praha
obor právo v obchodních vztazích
Pokračuje ve studiu dvouletého magisterského 
programu na stejné vysoké škole.

ELENI CHLIAPA
absolventka The University of Manchester, UK
obor Spanish and Chinese
Absolvovala s hodnocením First Class Honors. 
Pokračuje ve studiu magisterského programu na 
Alliance Manchester Business School, UK, obor 
HR & Industrial Relations.

JONÁŠ FUKSA
absolvent University of Cambridge, UK
obor Natural Sciences Physical
Pokračuje ve tříletém postgraduálním studiu na 
německé Freie Universität Berlin, téma kvantové 
informace a učení dynamiky systémů z dat.

ALINUUR BILLE HASSAN
absolvent 2. lékařské fakulty Univerzity  
Karlovy v Praze
obor všeobecné lékařství

Plánuje nastoupit jako radiolog na oddělení 
radiologie pražského IKEM.

ADRIÁN HATLA
absolvent Anglo-American University in Prague
obor Business Administration
Pokračuje ve studiu magisterského programu 
na stejné univerzitě.

MATYÁŠ JIRÁT
absolvent Bennington College, USA
obor Physics and Pedagogy
Pokračuje ve studiu magisterského programu 
na Českém vysokém učení technickém, Fakultě 
jaderné a fyzikálně inženýrské.

DOMINIKA KOUŘILOVÁ
absolventka University of New York in Prague
obor Psychology and Communication  
& Mass Media
Nastoupila do společnosti podnikající v oboru 
médií.

LEOŠ MALEC
absolvent Drew University, USA
obor Economics
Nastoupil na pozici Financial Analyst & Marketing 
Director ve společnosti v New York City.

PETR MAŇAS
absolvent The University of Edinburgh, UK
obor Informatics
Absolvoval s hodnocením First Class Honors. 
Nastoupil na pozici investičního poradce 
do pražské společnosti.

Absolventi univerzit  
v akademickém roce 2020/2021
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JAKUB PŘÍBAŇ
absolvent University of Cambridge, UK
obor Computer Science
Nastoupil na pozici SW Engineer v londýnské 
společnosti.

MARK REVAN RANGOTIS
absolvent University of Oxford, UK
obor Biomedical Sciences and Neuroscience
Nastoupil na pozici laboratorního asistenta 
na Otto von Guericke University, Magdeburg, 
Německo.

ADAM REKTOR POLÁNEK
absolvent University of St Andrews, UK
obor Art History and English
Absolvoval s hodnocením First Class Honors 
a získal ocenění Dean’s List Award. Nastoupil 
na pozici redaktora v brněnském online portálu.

MARIANA SCHOLZOVÁ
absolventka The University of Edinburgh, UK
obor Sustainable Development
Pokračuje ve studiu ročního magisterského 
programu na nizozemské University of 
Amsterdam, obor Applied Anthropology.

DANIEL MUŽÁTKO
absolvent The University of Aberdeen, UK
obor Mathematics
Pokračuje v postgraduálním studiu na University 
of Aberdeen, téma Mathematical theories 
of symmetry breaking in embryos, organs 
and organoids.

ALŽBĚTA NOVOSADOVÁ
absolventka Vysoké školy CEVRO Institut, Praha
obor hospodářská politika
Nastoupila do společnosti podnikající 
v oboru médií.

JAKUB OŠMERA
absolvent Universität für Musik und darstellende 
Kunst Wien, Rakousko
obor Opera Singing
Po dokončení univerzity hledá hudební angažmá.

DANIEL PAJER
absolvent Imperial College London, UK
obor Physics with Theoretical Physics
Pokračuje ve studiu ročního magisterského 
programu na University of Cambridge, 
obor aplikovaná matematika.

KATEŘINA PETRUSOVÁ
absolventka The University of Edinburgh, UK
obor Sociology
Pokračuje ve studiu magisterského programu 
na stejné univerzitě, obor Mental Health 
in Children and Young People: Psychological 
Approaches.

TEREZA PODHAJSKÁ
absolventka Yale University, USA
obor History of Science, Medicine  
and Public Health
Věnuje se vývoji software pro digitální kreslení.
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Martin Kábrt
Výzkumník v oblasti ekonomického rozvoje 
a absolvent gymnázia OPEN GATE vystoupil 
na mezinárodní konferenci Týden inovací 
ČR 2021. Studoval ekonomii a filozofii na 
University of York a London School of 
Economics. Po absolventských stážích 
v Evropské komisi a ECB strávil několik let 
jako ekonomický konzultant poradenstvím 
v oblasti návrhu a hodnocení veřejných 
politik pro instituce napříč Evropou. 
V roce 2019 se svým týmem vyhrál IPPR 
Economics Prize, třetí největší ekonomické 
ocenění udílené za nejlepší nápad na 
zrychlení inkluzivního a udržitelného růstu 
ve Spojeném království. Ve svém receptu 
doporučoval vytvoření podmínek pro 
úspěšnější šíření inovací, včetně pobídek 
ke sdílení znalostí mezi podniky, reformu 
patentového systému či vytvoření public-

-private klastrů aplikovaného výzkumu 
kolem univerzit. V současnosti pokračuje 
v doktorském studiu ekonomie na Karlově 
univerzitě a pracuje v měnové sekci České 
národní banky.

Radim Urban
Student ETH Zürich se účastnil největšího 
hackathonu v Evropě HackZurich 2021. 
Účastníci z 85 zemí světa vytvořili týmy 
a díky Radimovi a jeho spolužákům se mezi 
nimi objevila i česká vlajka. Radimův tým 
programoval v průběhu akce síť pro vyhledá-
vání studentského bydlení Flatinder. A o své 
dojmy z hackatonu se i podělil:

„V pátečních odpoledních hodinách jsem se 
odebral do curyšského Technoparku, kde se 
tato akce konala. Po registraci a úvodním 
ceremoniálu jsme si prohlédli všechny výzvy 
zúčastněných firem. Rozhodli jsme se, že 
v následujících 40 hodinách se pokusíme 
vyřešit problém náročnosti hledání sdíle-
ného bydlení (shared flat/WG) pro studenty 
ve městech, jako je právě Curych.
Hlavní myšlenkou bylo vytvoření sociální sítě 
pro obě strany, kterých se tento problém 
může týkat; tedy pro jednotlivce hledající 
nové bydlení, ale i pro stávající nájemníky, 
kteří chtějí najít spolubydlící. HackZurich 
nám k tomu připravil skvělé podmínky.
Povedlo se nám vytvořit částečně fungující 
model/simulaci a projekt odevzdat k ohod-
nocení. Celkově porota posuzovala práce 
155 týmů. Do finálového výběru prošlo 25 pro-
jektů, a přestože náš mezi nimi nebyl, celou 
akci hodnotím velmi pozitivně. Načerpal 
jsem plno nových zkušeností a dovedností.“

Vincenc Ignác Novotný
Stipendista a student sólového zpěvu na 
MDW – Universität für Musik und dars-
tellende Kunst Wien strávil letní měsíce 
roku 2021 v České republice a rozhodně 
nezahálel. Vystupoval na hudebních festi-
valech, a jeden dokonce stihl i spolupořá-
dat. Studentský festival ClassFest měl na 
programu činohru, koncerty klasické hudby 
i taneční swingový večer. Tím nejlepším 
na festivalu byla premiéra komické opery 
Giuseppe Scarlattiho Dove è amore è gelosia 
(Kde je láska, tam je žárlivost).

Jak si vedou stipendisté  
ve studiu či v profesním životě
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↑↑ Vincenc Ignác Novotný 
↑ Lucie Růžičková

↑↑ Radim Urban 
↑ Ota Michálek

37 Univerzity
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

NADACE TKFF



Otevřené vědy, říká: „Otevřená věda mi dala 
více než pouhé znalosti. Jsem ráda, že jsem 
měla možnost se seznámit s tak inspirativ-
ními lidmi a měla možnost na vlastní oči 
sledovat pokrok v současném výzkumu. 
Oba moji školitelé – Ondřej Kuda a Jakub 
Kaminský mi pomohli i s přihláškou na 
univerzitu. Za to jim patří mé díky.“ Vysněný 
obor studuje na jedné z nejlepších univerzit 
v Evropě, Imperial College London.

Tereza Podhajská
Studentka historie na prestižní Yale 
University získala ocenění za senior essay 
s názvem Questions of Autonomy and 
Identity: Precursors to Cultural Nationalism 
in Post-Josephinian Prague, Advised by 
Ivan Marcus.

Ondrej Gonzor
Student oboru Computer and Information 
Science na americké University of 
Pennsylvania zastupuje Českou republiku 
ve skupině vybraných studentů Penn World 
Scholars, Class 2025. Co to pro Ondreje 
znamená? Mezinárodní zkušenosti napříč 
státy, politickým zřízením i společenskými 
zvyklostmi. A k tomu čtyřletý program, ve 
kterém se studenti potkávají s absolventy 
univerzity z různých koutů světa, osob-
nostmi University of Pennsylvania i význam-
nými hosty.
Společně s dalšími 15 studenty absolvoval 
Ondrej Gonzor i víkendový Intercultural 
Leadership program. Navštívili Pendle 
Hill, Pennsylvania, místo, o které se starají 
Quakers (kvakeři) – první pensylvánští kolo-
nizátoři. „Cílem bylo získat hlubší pochopení, 
jak vést mezinárodní tým, kde každý člen 

Šimon Sukup
Časopis JASB dává příležitost studentům 
zejména bakalářských oborů k publikaci 
odborných textů. Mladí badatelé tak získají 
často první reálnou zkušenost s akade-
mickým psaním a editorským procesem. 
Tu využil i stipendista Šimon Sukup, který 
se na nizozemské Eindhoven University 
of Technology věnuje oboru Electrical 
Engineering. Společně s Olegem Heczkem 
publikovali článek Magneto-mechanical 
deformation of Ni50Mn28Ga22 shape 
memory alloy.

Ota Michálek
Ota alias @czech_rocketman se v budoucnu 
plánuje podílet na průzkumu vesmíru. V roce 
2021 se zapojil do projektu Evropské vesmírné 
agentury – ESA Academy s názvem Fly 
a Rocket! Jeho cílem byla příprava a start 
skutečné studentské rakety. Právě tento 
projekt Otu Michálka motivoval k založení 
instagramového profilu @czech_rocketman, 
na kterém informuje nejen o Fly a Rocket!, ale 
i o dalších projektech, do kterých se aktivně 
zapojuje, jako např. Online Ladybird Guide to 
Spacecraft Communications Training Course.

Lucie Růžičková
Lucie objevila vědu už na střední škole. 
V roce 2019 se pod vedením Ondřeje Kudy ve 
Fyziologickém ústavu AV ČR věnovala studiu 
metabolismu. O rok později docházela na 
stáž do Ústavu organické chemie a bio-
chemie AV ČR, kde se pod vedením Jakuba 
Kaminského učila analyzovat léčiva.
O stážích na Akademii věd, které absolvo-
vala ještě jako středoškolačka pod hlavičkou 
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pochází z jiného prostředí. Různými simula-
cemi, aktivitami a diskuzemi jsme zjišťovali, 
jak to, odkud jsme, ovlivňuje naše vnímání. 
Bavilo mě diskutovat nad různými tématy 
a výzvami, které mezinárodní prostředí 
přináší, a poslouchat názory ostatních. Díky 
tomu, že jsme byli tak různorodá skupina, 
jsme měli možnost zkoumat témata snad ze 
všech možných úhlů,“ zhodnotil svoji účast.

Adam Knirsch  
a Jasmína Švarcrová
Sdílení zkušeností se středoškoláky
Naši stipendisté se zapojují do předávání 
zkušeností českým středoškolákům. Jako 
lektoři se zapojují do kurzů CTM – Centrum 
pro talentovanou mládež, často jsou sami 

absolventi těchto kurzů. Třeba Adam Knirsch, 
student biochemie na britské University 
of Nottingham, byl instruktorem kurzů 
Start with Science a Digital Information 
Technology. Jasmína Švarcrová, absolventka 
gymnázia OPEN GATE, která prvním rokem 
studuje v irském Dublinu na Trinity College 
Dublin, vedla online objevitelský program 
o irské historii pro děti ve věku 8–12 let.

Ondrej Gonzor

Následující strana  
Společná marketingová kampaň 
Nadace THE KELLNER FAMILY 
FOUNDATION, biotechnologické 
společnosti SOTIO a skupiny PPF.

Jasmína Švarcrová
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Věda je odvaha.

T A L E N T  A  V Á Š E Ň  S I  N A J D O U 
S V O J I  C E S T U ,  P O K U D  M A J Í 
P O D P O R U  A  C Í L .

Věříme v přemýšlení, objevování a hledání 
nových cest. Podpora zvídavosti, touhy 
po poznání a vzdělávání je naší společnou 
investicí do budoucnosti. Od školního 
věku přes středoškolské studium 
a stipendia pro talentované studenty až 
po vědu na světové úrovni hledající léky 
na onkologická onemocnění. Příležitosti 
a sny, kterým pomáháme růst.

I N V E S T U J E M E 
D O  B U D O U C N O S T I 

Č E S K É  V Ě D Y. 
J S M E  P P F.



Pomáháme 
školám 
k úspěchu



Prostřednictvím projektu Pomáháme školám 
k úspěchu Nadace proměňuje od roku 2010 
české veřejné školství. Je neoddiskutovatelné, 
že za více než deset let odvedli odborníci ve 
školách zapojených v projektu velmi kvalitní 
práci, která má přesah a v dobrém výrazně 
ovlivňuje změny v českém školství.

Do projektu bylo v roce 2021 zapojeno 
113 veřejných základních škol z celé České 
republiky, 2 944 učitelů a jejich prostřednic-
tvím také 38 803 žáků.

Realizaci zajišťuje obecně prospěšná spo-
lečnost Pomáháme školám k úspěchu, která 
vydává svoji vlastní výroční zprávu.

Projekt Pomáháme školám k úspěchu 
i v roce 2021 pracoval na systémovém 
zvyšování kvality vzdělávání na veřejných 
základních školách. Těm nabízí prostředky, 
odborné znalosti i inspiraci k tomu, aby mě-
nily přístup pedagogů k výuce a dokázaly své 
žáky ještě lépe motivovat a rozvíjet. Nejvyšší 
metou, k níž projekt ve spolupráci s peda-
gogy a vedením škol dlouhodobě směřuje, 
je vize dobré veřejné školy, kde:
■ každý žák se učí naplno a s radostí  
a své učení si řídí,
■ každý žák s potěšením i kriticky užívá 
texty všeho druhu,
■ ve škole se trvale obnovuje profesní  
učící se komunita.

Práce expertů proto cílila především na tři 
hlavní oblasti pedagogického rozvoje, které 
významně ovlivňují kvalitu vzdělávání 
ve školách. Na sledování dopadu výuky 

na žákovo učení, propojování profesního 
učení učitele s učením žáka a budování 
efektivní profesní učící se komunity.

Pedagogům a školám projekt poskytuje 
kontinuální metodickou podporu, aby 
dokázali plánovat svou práci, vyhodnocovat 
její dopad a všechny nově nabyté dovednosti 
implementovat přirozeně do své každodenní 
praxe. Zaměřuje se především na rozvoj 
čtenářství a pisatelství každého žáka.

„Díky synergii všech zmíněných 
změn teď naši žáci aktivněji 
 pracují v hodinách a zažívají 
při svém rozvoji mnohem více 
úspěchů. Zároveň vidíme, že se 
učí vyjadřovat své názory, respek-
tovat názory druhých a kriticky 
přemýšlet nad informacemi, 
které jim poskytujeme. A z učitelů 
se stále více stávají spíš průvodci 
vzděláváním.“

ROMAN ZIEGLER 

ředitel 8. ZŠ Most

Pomáháme školám  
k úspěchu
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Rok 2021  s sebou přinesl změny ve vedení 
a odborném řízení projektu. Dosavadní ředi-
telku Ilonu Urbanovou nahradila v říjnu 2021 
Pavla Šturmová, která vzhledem ke svému 
působení v Pomáháme školám k úspěchu 
obsah velmi dobře zná. Zároveň už v závěru 
roku 2021 vedení Nadace oznámilo, že 
management Pomáháme školám k úspěchu 
od února 2022 posílí v roli konzultanta Petr 
Šlemenda, který doposud působil v pozici 
ředitele školy OPEN GATE. Ve druhé polovině 
roku 2022 se s Petrem Šlemendou počítá 
na pozici ředitele této o. p. s.

Odborné vedení ve složení Hana Košťálová, 
Petr Albrecht, Šárka Miková, Mirka Škardová 
a Miloš Šlapal pracovalo na realizaci aktivit 
a dopracovává revizi strategie udržitelného 
rozvoje projektu. Další role všech těchto 
odborníků bude revidována v roce 2022.

O projekt pečují 3 zaměstnanci a 55 exter-
ních odborníků. Ti v průběhu roku 2021 
uspořádali celkem 82 akcí, z nichž 17 se 
uskutečnilo prezenčně, ostatní dle aktuálně 
platných nařízení online. 
Konkrétně šlo o:
7× setkání lídrů projektových škol
2×  setkání lídrů projektových škol 

a pedagogických konzultantů
7× jednodenní setkání odborného týmu
2× třídenní setkání odborného týmu
2× prožitkové setkání
2× oborové setkání
1× pisatelské setkání
30×  setkání připojených škol: otevření výuky 

pro pedagogy připojených škol
25×  dvoudenní setkání učitelů v lokalitách: 

rozvoj profesních dovedností
4×  setkání pedagogických konzultantů: 

sdílení zkušeností

Změny ve vedení  
projektu

113 
počet  
zapojených škol

368 mil. Kč
na podporu smysluplné  
výuky ve veřejných  
základních školách 
(2009–2021)

40 mil. Kč 
výše daru, kterým Nadace 
podpořila 113 veřejných 
základních škol na cestě 
k lepšímu vzdělávání

2 994
počet  
učitelů

38 803
počet  
žáků

Pomáháme školám k úspěchu v roce 2021 v číslech 
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Rok 2021 byl pro pedagogy a odborníky 
v projektu opravdu úspěšný.

Global Teacher Prize  
Czech Republic 2021
Bronzovou medaili v této soutěži získala 
Pavlína Loňková, pedagogická konzultantka 
ze ZŠ Brno, Husova. Do finále se spolu s ní 
dostaly také Barbora Kosinová z připojené 
školy ZŠ Hovorčovice, Dagmar Kopřivová, 
pedagogická konzultantka ze ZŠ Plešivec 
v Českém Krumlově, a do semifinále se pro-
bojovala ještě Emilie Bandová, pedagogická 
konzultantka z 8. ZŠ Most.

Mecenáš plzeňského školství
Projekt Pomáháme školám k úspěchu získal 
také – na návrh města Plzeň jako zřizova-
tele 26 základních škol v regionu – ocenění 
Mecenáš plzeňského školství. Ocenění 
za přínos a podporu pro veřejné základní 
školy převzala za organizaci její ředitelka 
Ilona Urbanová.

Medaile MŠMT 
Z rukou ministra školství, mládeže a tělový-
chovy převzal ocenění v roce 2021 Bohumil 
Zmrzlík, do července 2020 ředitel karvinské 
ZŠ a MŠ Mendelova. Bohumil Zmrzlík je 
jedním z aktivních odborníků v projektu 
Pomáháme školám k úspěchu a škola, 
kterou donedávna vedl, patřila k prvním 
zapojeným v roce 2010.

„Velkou inspiraci jsme jako škola 
a hlavně já osobně čerpali a stále 
čerpáme ze všech podnětů, které 
nám přináší profesní komunita 
lidí spojených s projektem 
Pomáháme školám k úspěchu. 
Díky ní jsme se naučili přistupo-
vat k naší práci s pokorou a od-
povědností. Každodenní výuku 
se snažíme soustavně vyhodno-
covat z hlediska jejího dopadu na 
žákovské učení a měnit ji tako-
vým způsobem, který zvyšuje její 
účinnost. Je to radostná práce 
pro nás pro všechny – pro mne 
a ostatní pedagogy a věřím, 
že i pro naše žáky.“

BOHUMIL ZMRZLÍK 

člen odborného týmu projektu  
Pomáháme školám k úspěchu,  
do července 2020 ředitel  
ZŠ a MŠ Mendelova, Karviná

Hlavní události v projektu 
Pomáháme školám k úspěchu 
v roce 2021
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V Pomáháme školám k úspěchu došlo 
k zásadnímu rozšíření projektu a vlastně 
i změně celé struktury a k připojení 
pisatelství jako druhého tématu vedle 
čtenářství. Co je pro vás meta, které by měl 
projekt dosáhnout?
Usilujeme o to, aby každý žák zapojených 
učitelů zacházel zdatně i s potěšením s nej-
různějšími texty – ať už jako čtenář, nebo 
jako autor. Také chceme, aby se zapojení 
pedagogové naučili učit se společně ze své 
vlastní praxe a zvyšovali tak soustavně 
dopad své výuky na učení i spokojenost 
dětí. Dále je naší snahou, aby se vedení škol 
učila společně s učiteli vytvářet a obnovovat 
kulturu, která je příznivá pro učení každého, 
vyvažuje bezpečí a nároky.

Jak se projekt vyrovnal s distanční výukou? 
Jak musel být změněn styl práce?
Naše školy využily toho, že se mohly od sebe 
navzájem poučit, jak se vyrovnat s nároky 
distanční výuky. Nejen že sdílely zkušenosti 
a předávaly si tipy na aplikace, materiály 
a postupy skrze online setkání, ale také si 
přímo otevíraly online hodiny a ty rozebíraly. 
Každá z deseti lokalit spolupracuje s týmem 
konzultantů, kteří s distanční výukou 
pomáhali.

Na jakém principu je založené předávání 
zkušeností mezi projektovými a připojenými 
školami?
Naší snahou je, aby se školy učily nejen 
od sebe, ale především společně. Předávání 
zkušeností, materiálů a tipů je jen první fází 
společného učení. 

Mnohem důležitější je, když učitelé v lokali-
tách řeší problémy, na které při rozvoji 
čtenářské gramotnosti a pisatelství narážejí. 
Vzniká tak sdílené know-how, které se 
prostřednictvím zapojených učitelů dostává 
do škol. Projektová škola nemá roli učitele, 
ale spíše kritického přítele. Nabízí podněty, 
monitoruje porozumění i změny praxe, 
nabízí zpětnou vazbu i pomoc na další cestě. 
Sama se tím učí.

Připravujete výběr nových škol 
v následujícím školním roce?
V příštím školním roce budeme přijímat asi 
20 škol pro další fázi projektu. Chceme nové 
školy začlenit do stávajících lokalit a akcele-
rovat jejich učení tím, že budou v kontaktu 
s těmi, kteří již mají něco za sebou. Naším 
dlouhodobým záměrem je budovat učící 
se komunitu škol zaměřených na rozvoj 
čtenářské gramotnosti, pisatelství a kritické 
gramotnosti.

Jak se vyvíjí spolupráce Pomáháme  
školám k úspěchu se SKAV?
Jsme spoluzakladatelem iniciativy Úspěch 
pro každého žáka. Ta pořádá desátým rokem 
pravidelná setkání lídrů k významným 
aktuálním vzdělávacím tématům a jednou 
ročně velkou konferenci, v posledních letech 
s účastí významných zahraničních řečníků. 
Iniciativa si získala pozornost i prestiž a my 
v této spolupráci chceme pokračovat.

Rok 2021 očima Hany Košťálové, 
programové ředitelky projektu 
Pomáháme školám k úspěchu
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↑↑ Eva Fiřtová, ředitelka, ZŠ Zdice
↑  Zleva Iva Hermannová, zástupkyně ředitelky,  

ZŠ Za Nádražím Český Krumlov a Kateřina Sládková, 
pedagogická konzultantka

↑  Prožitkové setkání učitelů 
zaměřené na vizuální 
gramotnost
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ZŠ Zdice
škola je zapojená od roku 2012  
a patří k ní devět připojených škol

„Do projektu Pomáháme školám k úspěchu 
jsme vstoupili ve školním roce 2012/2013 
a stali se modelovou školou jeho první fáze, 
která trvala pět let. Projekt nás oslovil – jeho 
vize byla v souladu se směřováním školy, 
a ještě škole nabízel velkou podporu. Čímž 
nemáme na mysli jen podporu finanční, ale 
především podporu profesní, kterou nám po-
skytovali pedagogičtí konzultanti a odborné 
vedení projektu. To jsme velmi oceňovali 
a oceňujeme dodnes.
Během pěti let, kdy ve škole působila naše 
první pedagogická konzultantka, se škola 
začala postupně proměňovat. Už během 
prvního, zkušebního roku jsme byli doslova 
okouzleni výukou a přístupem k dětem 
v projektových školách. Postupně jsme 
vstřebávali další a další zajímavé poznatky, 
naši učitelé absolvovali kurzy MBTI, RWCT, 
Respektování… Zkrátka jsme se učili, jak dát 
našemu učení nový směr.
V dalších letech jsme si začali hledat vlastní 
cestu pedagogického rozvoje školy i rozvoje 
osobního. Stále v něm ale hrála významnou 
roli naše pedagogická konzultantka, která 
s učiteli připravovala výukové lekce. Díky je-
jím radám se v našich hodinách děti vždycky 
učily se zájmem a větší motivací.“

EVA FIŘTOVÁ 

ředitelka školy

ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec
škola je zapojená od roku 2015  
a patří k ní deset připojených škol

„Všichni pedagogové jsou zapojeni v tzv. 
učících se skupinách. Je to pro ně příleži-
tost ke sdílení úspěchů či neúspěchů při 
realizaci plánu. Slouží také k poskytování 
a přijímání zpětné vazby k jejich práci. Je to 
i příležitost pro pedagogické lídry nahléd-
nout do zkušeností a potřeb pedagogů 
a zprostředkovat jim příklady dobré praxe. 
V současné době nám právě učící se skupiny 
pomáhají k tomu, abychom se učili porozu-
mění a praxi rozvoje čtenářské gramotnosti 
a pisatelství.
Mezi moderátory a lídry vybraných učících 
se skupin patří pedagogičtí konzultanti pů-
sobící v naší škole, navíc připravují a  vedou 
učící se skupiny pro učitele z připojených 
škol a pomáhají zavádět tyto skupiny.
Pro rozvoj sítě připojených škol tak peda-
gogičtí konzultanti připravují a realizují 
pravidelné dvoudenní výjezdy, organizují 
s našimi pedagogy otevřené hodiny, 
provádějí návštěvníky otevřených hodin 
následnou reflexí.“

RADEK VYSTRČIL 

ředitel ZŠ a MŠ Ostašov, Liberec

Hodnocení projektu  
ze strany zapojených škol
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↑↑  Filip Svoboda, učitel 
češtiny a výtvarné výchovy, 
ZŠ Svatoplukova v Olomouci

↑  ZŠ a MŠ Bohumín,  
tř. Dr. E. Beneše
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„Projekt Pomáháme školám 
k úspěchu je pro mne příkladem 
velmi promyšlené a přesně 
zacílené efektivní podpory 
ve vzdělávání. Díky mnohaleté 
zkušenosti s výstupy a dopadem 
projektu lze konstatovat, 
že nejde zdaleka jen o adresnou 
pomoc několika málo vybraným 
školám, ale získané know–how 
i efekt sněhové koule kolem 
podpořených subjektů způsobují 
hlubší změny v duchu vzájemně 
se učící komunity.“

MIROSLAV HŘEBECKÝ 

programový ředitel EDUin

„Program Pomáháme školám 
k úspěchu je promyšlenou 
komplexní intervencí, která má 
velký potenciál kontinuálně 
zlepšovat české školství. Reaguje 
na skutečné potřeby jednotlivých 
škol, což zajišťuje partnerský 
princip, na kterém je založen. 
Hana Košťálová do projektu 
přinesla nejen rozsáhlé teoretické 
znalosti týkající se faktorů, které 
pozitivně ovlivňují vyučování 
a učení, ale zejména hluboké 
porozumění praktickému 
fungování škol, které pramení 
z její dlouholeté zkušenosti 
v práci s učiteli. Program slouží 
jako klíčová inspirace všem 
intervenčním programům 
realizovaným nejen nevládními 
organizacemi, ale i státním 
sektorem.“

JANA STRAKOVÁ 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, 
Pedagogická fakulta UK

Hodnocení projektu  
externími odborníky
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Rodinná nadace manželů Kellnerových po-
skytuje finanční příspěvky i dalším institucím 
či jednotlivcům na projekty z oblasti vzdělá-
vání, kultury, sportu nebo podpory zdraví. 

V roce 2021 podpořila také následující 
partnery:

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Nadace THE KELLNER FAMILY 
FOUNDATION byla v roce 2021 společně 
s gymnáziem a základní školou OPEN GATE 
již podeváté generálním partnerem Logické 

olympiády pro přemýšlivé děti a mládež. 
Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR 
ve snaze doplnit spektrum aktivit pro děti 
a mládež o soutěž, kde rozhoduje samo-
statné uvažování a schopnost logického 
myšlení, nikoli naučené znalosti. Nadace 
přispívá na organizaci soutěže, v uplynu-
lých letech též poskytovala prostory školy 
OPEN GATE pro uspořádání středočeského 
finále soutěže.

ČASOPIS ZÁMEČEK
Nadace řadu let přispívá vydavateli ča-
sopisu Zámeček – občanskému sdružení 
Duha. Časopis čtou děti v dětských domo-
vech a dalších zařízeních náhradní péče. 
Šéfredaktorem Zámečku je Lukáš Kotlár, 
absolvent gymnázia OPEN GATE a příjemce 
grantu z projektu Univerzity.
Spolupráce Nadace a redakce Zámečku byla 
v roce 2021 velmi úzká. Pro malé čtenáře 
jsme opět připravili několik inspirativních 
příběhů a prezentovali jim naše vzdělávací 
aktivity jako příležitost i pro děti z dětských 
domovů. Seznámili jsme je s obory, které 
nabízí Střední odborná škola uměleckořeme-
slná. A už se hlásí první zájemci o studium, 
kteří na této škole mohou čerpat i stipen-
dium od naší Nadace. Nově se do redakce 
Zámečku zapojila Andrea Kočová, která žije 
v dětském domově a je novou studentkou 
gymnázia OPEN GATE.

DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Nejstarší církevní škola v polistopadové 
historii v České republice. Není elitním 
skleníkem pro panny ze vzorných rodin, 
jak by se mohlo zdát. Naopak, studují zde 

Ostatní podpořené  
projekty

↑ Andrea Kočová
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↑ →  Dívčí katolická střední škola

dívky, které pocházejí z velmi kompliko-
vaného rodinného zázemí a mnohdy mají 
za sebou složitou osobní historii. Možná 
se vám vybaví film Padlé ženy. V této škole 
vrací dívky zpět do života. A nám dělá 
velkou radost, že také drobným dílem k této 
práci přispíváme, a to příspěvkem na plat 
sociálního pracovníka, který je pro práci se 
studentkami nezbytný.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
UMĚLECKOŘEMESLNÁ
Umělecký kovář a zámečník, zlatník, 
keramik, vlásenkář…, řemesla téměř 
zapomenutá, přitom tolik potřebná, patří 
k oborům, jejichž výuce se věnuje Střední 
odborná škola uměleckořemeslná. Nadace 
s ní spolupracuje od roku 2020 – studentům 
této školy ze sociálně slabého prostředí 

nebo z dětských domovů poskytuje sti-
pendia. Do dalšího roku Nadace uvažuje 
o rozšíření možností stipendií na širší 
okruh studentů a také o další podpoře pro 
vybavení školy a získávání nových zájemců 
o řemeslné obory.
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Přehled přijatých darů 
a poskytnutých příspěvků

Přijaté dary v roce 2021

DÁRCE Kč

TV Nova s.r.o. 100 000 000

Air Bank a.s. 30 000 000

PPF banka a.s. 150 000 000

Home Credit International 900 000

Ostatní dárci * 1 000 000

CELKEM 281 900 000

Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356 
občanského zákoníku. Uvedený přehled přijatých darů a poskytnutých příspěvků byl zveřejněn v souladu 
s § 358, odst. 3, písm. b) a d) občanského zákoníku.
*  Z důvodů uvedených v ustanovení § 359 odst. 1 občanského zákoníku nejsou zveřejněny příspěvky 

jednotlivým studentům OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.
**  viz příloha č. 1
***  viz příloha č. 2

*  Obdarovaný a dárce se s ohledem na ochranu zájmů dárce dohodli na zachování jeho anonymity  
dle par. 359 občanského zákoníku.

Poskytnuté příspěvky v roce 2021

OBDAROVANÝ Kč

Studenti OPEN GATE * 33 892 361

Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. 40 000 000

Granty stipendistům projektu Univerzity ** 7 927 801

Individuální dary *** 10 266 505

CELKEM 92 086 667
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Příloha č. 1 
Granty stipendistům  
projektu Univerzity

OBDAROVANÝ Kč

Truneček Jan 1 057 583

Jandus Jakub 462 261

Poláková Lucie 339 685

Urban Radim 274 477

Kratochvílová Thea 292 094

Tyburcová Hana 240 000

Šabatka Radek 210 000

Havránková Pavlína 198 065

Kouřilová Dominika 192 952

Balog Robert 190 000

Malcová Markéta 183 548

Oweyssi Maxim 182 882

Tran Le Thu 180 000

Kusák Tomáš 177 156

Novotný Vincent Ignác 170 093

Andrle Daniel 160 000

Švarcová Jasmína 156 239

Zaykov Filip 152 401

Kořán Tobiáš 150 000

Hrebík Jan 148 769

Růžičková Lucie 148 395

Němcová Jenifer 138 810

Knirsch Adam 136 000

Vulasová Tea 125 591

Scholzová Mariana 121 128

Fuksa Jonáš 120 000

Tatran Tomáš 107 976

Polášek Dominik 107 000

Janečková Alžběta 100 653

Nevyjelová Zuzana 88 099

Popelka David 87 668

Hassan Alinnur 85 762

OBDAROVANÝ Kč

Biháry Robert 81 500

Čumbová Nicole Anna 80 446

Manová Alžběta 79 296

Panešová Kateřina 77 162

Berka Matěj 74 900

Sedláčková Nela 74 817

Rožánková Samanta 74 396

Sukup Šimon 68 519

Novosadová Alžběta 66 849

Benda Mikuláš 65 800

Petrusová Kateřina 65 000

Veselý Adam 61 371

Apolín Jan 60 097

Veselá Miriam 57 501

Zavadilová Aneta 57 184

Freibergerová Eliška 50 446

Procházková Eliška 50 000

Lešková Klára 45 086

Loskot Vojtěch 44 713

Valová Tereza 42 812

Lubyako Dmitri 40 592

Tajchman Aleš 40 000

Benda Mikuláš 36 500

Mužátko Daniel 34 270

Loula Václav Benedikt 28 906

Čomová Barbora 20 918

Kopřivová Michaela 20 000

Dušková Josefina 15 000

Trpišovský Václav 9 850

Smrček Lubomír 7 930

Pajer Daniel −89 349

CELKEM 7 927 801
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Příloha č. 2  
Přehled individuálních darů Nadace 
THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

OBDAROVANÝ Kč

Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s. 5 800 000

Kozová Monika 900 000

Akademie nadání, z.s. 508 800

Dívčí katolická střední škola 450 240

Základní škola Loděnice, okres Beroun 398 000

Jahoda Patrik 361 457

Doležal Roman 335 000

Římskokatolická farnost Beroun 300 000

Bandová Emili 179 496

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o. 150 000

Kmošková Elizabeth 135 930

Mensa České republiky 115 000

Švajdová Jana 100 000

Petřvalský Dušan 100 000

Valachová Monika 100 000

Duha Zámeček 60 000

Prudká Kristýna 36 000

Reichlová Helena 32 700

Pavrovský Vladimír 32 700

Schwamová Natalie 31 407

Trdlová Petra 30 000

Vítková Markéta 26 000

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistic 25 000

Antonenko Tamara 17 850

Kovaříková Hana 16 350

Paličková Blanka 13 080

Spolek zdravotně postižených občanů 10 000

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s. 10 000

Pilarová Jiřina 4 000

Nováková Helena  3 447
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OBDAROVANÝ Kč

Ondrová Jana 2 404

Churá Klára  −6 474

Návrat, o.p.s. −11 882

CELKEM 10 266 505
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Finanční část
Nadace THE KELLNER  
FAMILY FOUNDATION 



Rozvaha

V plném rozsahu za rok končící 31. 12. 2021

Označení Text
Číslo 

řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

AKTIVA

A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 1 506 1 849

I.
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ 
MAJETEK CELKEM

2 2 237 3 620

2. Software 4 744 744

3. Ocenitelná práva 5 452 452

5. Ostatní dlouhodobý  
nehmotný majetek 7 881 881

6. Nedokončený dlouhodobý  
nehmotný majetek 8 160 1 543

III.
DLOUHODOBÝ FINANČNÍ  
MAJETEK CELKEM

21 346 306

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky 26 346 306

IV.
OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU 
MAJETKU CELKEM

28 −2 077 −2 077

2. Oprávky k softwaru 30 −744 −744

3. Oprávky k ocenitelným právům 31 −452 −452

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
nehmotnému majetku 33 −881 −881

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 40 703 711 897 003

II. POHLEDÁVKY CELKEM 51 2 123 12 137

8. Daň z příjmů 59 14 2 764

15. Pohledávky z pevných termínovaných 
operací a opcí 66 2 109 9 373

III.
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 
CELKEM

71 701 570 884 850

1. Peněžní prostředky v pokladně 72 48 46

3. Peněžní prostředky na účtech 74 212 046 297 249

6. Ostatní cenné papíry 77 489 476 587 555
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Označení Text
Číslo 

řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

AKTIVA

IV. JINÁ AKTIVA CELKEM 79 18 16

1. Náklady příštích období 80 18 16

AKTIVA CELKEM 83 704 217 898 852

V plném rozsahu za rok končící 31. 12. 2021

Označení Text
Číslo 

řádku
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

PASIVA

A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 1 703 585 896 856

I. JMĚNÍ CELKEM 2 666 368 856 182

1. Vlastní jmění 3 1 000 1 000

2. Fondy 4 665 368 855 182

II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM 6 37 217 40 674

1. Účet výsledku hospodaření 7 11 598 3 456

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 9 25 619 37 217

B. CIZÍ ZDROJE CELKEM 10 632 1 996

I. REZERVY CELKEM 11 50 138

1. Rezervy 12 50 138

III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM 21 582 1 858

1. Dodavatelé 22 461 1 661

5. Zaměstnanci 26 67 74

7. Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění 28 39 42

9. Ostatní přímé daně 30 14 10

17. Jiné závazky 38 1 1

22. Dohadné účty pasivní 43 0 71

PASIVA CELKEM 49 704 217 898 852
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Výkaz zisku a ztráty

V plném rozsahu za rok končící 31. 12. 2021

Označení Text Číslo  
řádku

Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost Celkem

A. NÁKLADY 1 X X X

I.
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 
A NAKUPOVANÉ SLUŽBY

2 2 708 2 072 4 780

1. Spotřeba materiálu, energie 
a ostatních neskladových dodávek 3 51 0 51

4. Náklady na cestovné 6 2 0 2

5. Náklady na reprezentaci 7 66 0 66

6. Ostatní služby 8 2 589 2 072 4 661

III. OSOBNÍ NÁKLADY 13 1 661 0 1 661

10. Mzdové náklady 14 1 175 0 1 175

11. Zákonné sociální pojištění 15 383 0 383

13. Zákonné sociální náklady 17 59 0 59

14. Ostatní sociální náklady 18 44 0 44

V. OSTATNÍ NÁKLADY 21 182 34 772 34 954

19. Kursové ztráty 25 109 12 953 13 062

20. Dary 26 2 0 2

22. Jiné ostatní náklady 28 71 21 819 21 890

VI.
ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, 
TVORBA A POUŽITÍ REZERV 
A OPRAVNÝCH POLOŽEK

29 248 60 464 60 712

25. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 60 464 60 464

26. Prodaný materiál 33 160 0 160

27. Tvorba a použití rezerv a opravných 
položek 34 88 0 88

VIII. DAŇ Z PŘÍJMŮ 37 0 1 751 1 751

29. Daň z příjmů 38 0 1 751 1 751

NÁKLADY CELKEM 39 4 799 99 059 103 858
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Označení Text Číslo  
řádku

Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost Celkem

B. VÝNOSY 40 X X X

IV. OSTATNÍ VÝNOSY 48 2 20 561 20 563

7. Výnosové úroky 51 0 10 10

8. Kurzové zisky 52 0 11 399 11 399

9. Zúčtování fondů 53 2 0 2

10. Jiné ostatní výnosy 54 0 9 152 9 152

V. TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU 55 0 86 751 86 751

12. Tržby z prodeje cenných papírů 
a podílů 57 0 64 430 64 430

14. Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 59 0 22 321 22 321

VÝNOSY CELKEM 61 2 107 312 107 314

C.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
PŘED ZDANĚNÍM

62 −4 797 10 004 5 207

D.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  
PO ZDANĚNÍ

63 −4 797 8 253 3 456
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1. NÁZEV A SÍDLO ÚČETNÍ JEDNOTKY
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Evropská 2690/17
160 41 Praha 6-Dejvice
IČO: 28902254
právní forma: Nadace

2. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Založení a charakteristika Nadace
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION (dále jen „Nadace“) byla do nadačního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 746 zapsána dne 25. května 2009.
Zakladateli Nadace jsou Renáta Kellnerová a Ing. Petr Kellner.
Celková výše nadačního jmění (nyní nadační kapitál) činí 1 000 tis. Kč. Při vzniku měla 
Nadace nadační jmění (nyní nadační kapitál) ve výši 500 tis. Kč, k navýšení nadačního jmění 
(nyní nadačního kapitálu) o dalších 500 tis. Kč došlo v důsledku fúze sloučením s Nadací 
Educa, která byla do nadačního rejstříku zapsána dne 27. července 2011. Finanční prostředky 
odpovídající nadačnímu kapitálu jsou uloženy na zvláštním účtu vedeném u PPF banky a.s. 
č. 2012010002/6000. Jsou tvořeny peněžitými vklady zakladatelů, přičemž výše vkladu každého 
ze zakladatelů činí 500 tis. Kč.
Nadace je nepolitická nezisková právnická osoba sloužící k veřejně prospěšnému 
i dobročinnému účelu. Účelem Nadace je všestranně přispívat k rozvoji společnosti a zlepšovat 
kvalitu života lidí v místech svého působení, ta to podporou vzdělanosti na všech úrovních 
společnosti; podporou filantropické činnosti ve společnosti; podporou organizačního rozvoje 
nevládních neziskových organizací; podporou zlepšování zdraví lidí ve společnosti; podporou 
řešení sociálních problémů a rovných příležitostí ve společnosti; podporou komunitního 
rozvoje; podporou rozvoje veřejných prostranství a zlepšování životního prostředí; podporou 
vědy, výzkumu a vývoje; podporou při živelných a humanitárních katastrofách; podporou 
sportu; podporou kulturního rozvoje, umění a ochrany památek.
Nadace se stala jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám 
k úspěchu o.p.s., IČ: 29005469, se sídlem na adrese Evropská 2690/17, Dejvice, PSČ: 160 00, 
Praha 6 (dále jen „společnost“). Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných 
společností, oddíl O, vložka 702, dne 16. prosince 2009. Nadace do společnosti neposkytla 
žádný vklad, proto ji neeviduje v účetnictví jako majetkovou účast.

Příloha k účetní závěrce
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3. ČLENOVÉ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY NADACE K 31. PROSINCI 2021

Složení správní rady k 31. prosinci 2021:
předsedkyně správní rady Renáta Kellnerová

člen správní rady  Ing. Petra Dobešová

člen správní rady  prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

Za Nadaci jedná jejím jménem buď samostatně a v celém rozsahu předsedkyně správní rady, 
nebo dva členové správní rady společně.

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2021:
předseda dozorčí rady  Ing. Richard Sedláčko

člen dozorčí rady  Lara Kellnerová

člen dozorčí rady  Petr Kellner

člen dozorčí rady  Anna Kellnerová

Změny v nadačním rejstříku v roce 2021
V roce 2021 došlo v nadačním rejstříku k zápisu úmrtí zakladatele Ing. Petra Kellnera, dále 
k výmazu člena správní rady Ing. Petra Kellnera a zápisu člena správní rady prof. MUDr. Radka 
Špíška, Ph.D., dále došlo k výmazu členů dozorčí rady Bc. Tomáše Vališe a Ing. Richarda 
Sedláčka a výmazu předsedkyně dozorčí rady Mgr. Kariny Divišové a následným zapsáním 
nového předsedy dozorčí rady Ing. Richarda Sedláčka a členů dozorčí rady Lary Kellnerové, 
Petra Kellnera a Anny Kellnerové.
V červnu 2021 došlo ke změně zakladatelské listiny a změně počtu členů dozorčí rady  
ze tří na čtyři. 

4. ÚČETNÍ OBDOBÍ
Účetním obdobím jednotky je kalendářní rok 2021. Rozvahovým dnem dle § 19 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví je 31. prosinec 2021.

5. ZÁSADNÍ ÚČETNÍ POSTUPY POUŽÍVANÉ NADACÍ

( a ) Postupy účtování
Nadace vede podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví a podle účtové osnovy a vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání.
Přijaté peněžní dary a nepeněžní dary ve formě dlouhodobého hmotného majetku, zásob 
a poskytnutých služeb jsou účtovány na účet 911 – Fondy, který tvoří součást vlastních zdrojů 
v rozvaze.
Zdroje na účtu 911 – Fondy jsou zúčtovány do výkazu zisku a ztráty ve prospěch účtu 
Zúčtování fondů do výše nákladů vynaložených na jednotlivé projekty nebo provozní činnost 
v jednotlivých letech.
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( b ) Nadační kapitál
Nadační kapitál je peněžní vyjádření nadační jistiny. Výše nadačního kapitálu Nadace se 
zapisuje do veřejného rejstříku a činí 1 000 tis. Kč.

( c ) Náklady související se správou Nadace
Náklady související se správou Nadace zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení 
majetku Nadace, náklady na propagaci účelu Nadace a náklady související s provozem Nadace.

( d ) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, v ceně uvedené 
v darovací smlouvě nebo na základě znaleckého posudku. Dlouhodobý hmotný majetek 
v pořizovací ceně nad 80 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok a dlouhodobý 
nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 80 tis. Kč a s dobou použitelnosti delší než jeden rok 
je vykazován na účtech dlouhodobého majetku a účetně je odepisován na základě odpisového 
plánu.
Ostatní hmotný majetek v pořizovací ceně do 80 tis. Kč a ostatní nehmotný majetek 
v pořizovací ceně do 80 tis. Kč je účtován do nákladů v měsíci jeho pořízení.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:

MAJETEK METODA DOBA ODPISOVÁNÍ

Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí rovnoměrné 3 roky

Ocenitelná práva rovnoměrné 6 let

Software rovnoměrné 3 roky

( e ) Najatý majetek
Nadace účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně 
po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu 
zařazen do majetku společnosti v kupní (reprodukční) ceně.

( f ) Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek představuje dluhové cenné papíry držené do splatnosti a je 
účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, 
například poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou 
zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy nebo náklady.
Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku.

( g ) Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek představují zejména prostředky na běžných bankovních účtech.
Krátkodobý finanční majetek dále tvoří dluhové cenné papíry, které má účetní jednotka 
v držení převážně za účelem obchodování s nimi. Krátkodobý finanční majetek je oceněn 
pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například 
poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
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Dlužné cenné papíry určené k obchodování jsou k rozvahovému dni přeceňovány reálnou 
hodnotou. Změna reálné hodnoty cenných papírů určených k obchodování se zaúčtuje 
na příslušný účet účtové skupiny: 54 – Ostatní náklady nebo 64 – Ostatní výnosy souvztažně 
s účtem účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek.
Výnosy z tohoto krátkodobého finančního majetku jsou zahrnuty ve výnosech z krátkodobého 
finančního majetku.
Prodej cenných papírů se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 65 – Tržby 
z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek. Úbytek cenných papírů se účtuje 
na příslušném účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 
položek.

( h ) Deriváty
Deriváty k obchodování
Finanční deriváty držené za účelem obchodování jsou vykazovány v reálných hodnotách 
a zisky (ztráty) ze změny reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce 

„Jiné ostatní výnosy „ respektive „Jiné ostatní náklady“.

( i ) Přepočty cizích měn
Účetní jednotka používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku 
účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách.
Aktiva a pasiva v cizí měně jsou k rozvahovému dni přepočítávány podle kurzu devizového trhu 
vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty krátkodobého finančního majetku 
jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

( j ) Rezervy a opravné položky
Účetní jednotka účtuje o rezervě na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců k rozvahovému 
dni na příslušný účet účtové skupiny 55 – Tvorba ostatních rezerv souvztažně s účtem účtové 
skupiny 94 – Rezervy ostatní.

( k ) Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného, 
resp. sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady, resp. nezdaňované.
V rozvaze je závazek z daně z příjmů snížen o zaplacené zálohy na daň z příjmů a je vykázán 
v položce „Daň z příjmů“ v pasivech, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce 

„Daň z příjmů“ v aktivech.

( l ) Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. 
V souladu s principem opatrnosti nadace účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných 
položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky 
známa.
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6. DOPADY V SOUVISLOSTI SE SITUACÍ COVID-19
Nadace průběžně sleduje situaci týkající se COVID-19 a na základě současných znalostí 
a dostupných informací neočekává, že by měl COVID-19 dopad na schopnost Nadace 
pokračovat ve své činnosti i v budoucnu.

7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

( a ) Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech a v pokladnách v českých korunách 
a jednotlivých cizích měnách přepočtených dle postupu popsaném v bodě 5 (i). Zůstatek 
na bankovních účtech k 31. prosinci 2021 činí 297 249 tis. Kč (2020: 212 046 tis. Kč). Zůstatek 
v pokladně k 31. prosinci 2021 činí 46 tis. Kč (2020: 48 tis. Kč).

K 31. prosinci 2021 Nadace dále eviduje následující krátkodobý finanční majetek:

2021       

CENNÉ PAPÍRY Počet  
v ks 

Pořizovací 
cena (bez 

AÚV)

Alikvotní 
úrokový 

výnos (AÚV) 

Účetní 
hodnota 

(pořizovací 
cena s AÚV) 

Kumulované 
přecenění 

Reálná 
hodnota vč. 

AÚV

DLUHOPISY

CESZBR VAR 
27/01/2022 3 9 001 101 9 102 −19 9 084

MND AS FLOAT 
13/11/2022 3 9 001 70 9 071 −258 8 814

EUC AS FLOAT 
23/11/2022 7 21 003 121 21 124 −549 20 575

EUC AS FLOAT 
23/11/2022 1 3 015 17 3 032 −93 2 939

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 500 50 000 111 50 111 −104 49 069

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 30 3 068 7 3 075 −130 2 944

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 57 5 472 13 5 485 109 5 594

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 30 2 880 7 2 887 57 2 944

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 13 1 241 3 1 244 31 1 276

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 55 5 115 12 5 127 270 5 398

PPF ARENA 1 BV 
3.125 27/03/2026 4 000 103 200  2 375 105 575 2 223 107 799
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2021       

CENNÉ PAPÍRY Počet  
v ks 

Pořizovací 
cena (bez 

AÚV)

Alikvotní 
úrokový 

výnos (AÚV) 

Účetní 
hodnota 

(pořizovací 
cena s AÚV) 

Kumulované 
přecenění 

Reálná 
hodnota vč. 

AÚV

DLUHOPISY

EMMA GAMMA FIN 
4.9 29/05/2024 1 000 25 840 108 25 948 −980 24 968

IN. CER. PPFB CZK 
5.05 22/01/24 6 000 60 000 2 862 62 862 −3 108 59 754

IN. CER. PPFB CZK 
4.75 10/2023 5 000 50 000 396 50 396 −2 368 48 031

IN. CER. PPFB EUR 
FLOAT 12/2023 1 000 26 195 27 26 222 −1 393 24 829

IN. CER. PPFB CZK 
5.1 05/2025 6 000 60 000 1 895 61 895 −4 154 57 741

IN. CER. PPFB CZK 
5.1 12/2022 3 000 30 000 34 30 034 −166 29 867

HEUREKA 
5.25 14/02/2025 2 500 25 000 496 25 496 −375 25 121

HEUREKA 
5.25 14/02/2025 2 500 25 000 496 25 496 −375 25 121

XEROX CORPORATI 
3.625 15/03/23 500 12 003 141 12 144 −704 11 440

XEROX CORPORATI 
3.625 15/03/23 500 11 652 141 11 793 −353 11 440

FORD MOTOR 
COMPAN 
4.346 08/12/26 1 000 23 535 61 23 596 313 23 908

EPH FINANCING 
4 17/03/2025 132 1 349 17 1 366 −143 1 223

EPH FINANCING 
4 17/03/2025 90 921 12 933 −98 834

EPH FINANCING 
4 17/03/2025 1 095 11 202 142 11 344 −1 197 10 145

EPH FINANCING 
4 17/03/2025 683 6 988 89 7 077 −747 6 328

SLOVENIA 
5.5 26/10/2022 450 10 163 98 10 261 108 10 369

DLUHOPISY 
CELKEM  592 844 9 852 602 696 −15 141 587 555

66 Příloha k účetní závěrce
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

NADACE TKFF



2020       

CENNÉ PAPÍRY Počet  
v ks 

Pořizovací 
cena (bez 

AÚV)

Alikvotní 
úrokový 

výnos (AÚV) 

Účetní 
hodnota 

(pořizovací 
cena s AÚV) 

Kumulované 
přecenění 

Reálná 
hodnota vč. 

AÚV

DLUHOPISY

CESZBR VAR 
27/01/2022 3 9 001 81 9 082 −62 9 020

HB REAVIS 
23/03/2021 900 9 001 108 9 109 −71 9 038

MND AS FLOAT 
13/11/2022 3 9 001 34 9 035 −563 8 472

EUC AS FLOAT 
23/11/2022 7 21 003 53 21 056 −823 20 233

EUC AS FLOAT 
23/11/2022 1 3 015 7 3 022 −132 2 890

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 500 50 000 52 50 052 −1 228 48 824

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 30 3 068 3 3 071 −141 2 930

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 57 5 472 6 5 478 88 5 566

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 30 2 880 3 2 883 46 2 929

PPF FINANCIAL 
FLOAT 18/12/2027 13 1 241 1 1 242 26 1 268

EMMA GAMMA FIN 
4.9 29/05/2024 1 000 25 840 114 25 954 604 26 558

GOODYEAR 
5.125 15/11/2023 48 10 134 67 10 201 155 10 356

GOODYEAR 
5.125 15/11/2023 520 11 764 73 11 837 −618 11 219

IN. CER. PPFB CZK 
5.05 22/01/24 6 000 60 000 2 862 62 862 −101 62 761

IN. CER. PPFB CZK 
4.75 10/2023 5 000 50 000 396 50 396 −78 50 318

HEUREKA 
5.25 14/02/2025 2 500 25 000 496 25 496 −485 25 011

HEUREKA 
5.25 14/02/2025 2 500 25 000 496 25 496 −485 25 011

XEROX CORPORATI 
3.625 15/03/23 500 12 003 138 12 141 −824 11 317

T-MOBILE USA 
6.5 15/01/2026 900 23 909 577 24 486 −4 027 20 459
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2020       

CENNÉ PAPÍRY Počet  
v ks 

Pořizovací 
cena (bez 

AÚV)

Alikvotní 
úrokový 

výnos (AÚV) 

Účetní 
hodnota 

(pořizovací 
cena s AÚV) 

Kumulované 
přecenění 

Reálná 
hodnota vč. 

AÚV

DLUHOPISY

PPF ARENA 1 BV 
3.125 27/03/2026 4 000 103 200 2 508 105 708 7 977 113 685

CROATIA GOV 
6.375 24/3/2021 500 11 104 184 11 288 −271 11 017

SLOVENIA 
5.5 26/10/2022 450 10 163 95 10 258 336 10 594

DLUHOPISY 
CELKEM  481 799 8 354 490 153 −677 489 476

( b ) Závazky a pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

2021 SMLUVNÍ ČÁSTKY 

 Pohledávka  
(tis. Kč)

Závazek  
(tis. Kč)

Reálná hodnota  
(tis. Kč)

MĚNOVÉ SWAPY

SWAP EUR/CZK 26,24 28. 02. 2022 FWD 156 719 −149 300 7 419

SWAP USD/CZK 22,785 31. 01. 2022 FWD 55 730 −53 776 1 954

MĚNOVÉ SWAPY CELKEM 212 449 −203 076 9 373

2020 SMLUVNÍ ČÁSTKY 

 Pohledávka 
(tis. Kč)

Závazek  
(tis. Kč)

Reálná hodnota 
(tis. Kč)

MĚNOVÉ SWAPY

SWAP USD/CZK 21,944 29. 01. 2021 76 570 −74 633 1 937

SWAP EUR/CZK 26,309 26. 02. 2021 131 510 −131 338 172

MĚNOVÉ SWAPY CELKEM 208 080 −205 971 2 109
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( c ) Dlouhodobý majetek
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

Software Ocenitelná 
práva

Jiný DNM Nedokončený 
DNM

CELKEM

POŘIZOVACÍ CENA

Zůstatek k 1. 1. 2021 744 452 881 160 2 237

Přírůstky — — — 1 571 1 571

Úbytky — — — 188 188

Přeúčtování — — — — —

Zůstatek k 31. 12. 2021 744 452 881 1 543 3 620

OPRÁVKY

Zůstatek k 1. 1. 2021 −744 −452 −881 — −2 077

Odpisy — — — — —

Oprávky k úbytkům — — — — —

Zůstatek k 31. 12. 2021 −744 −452 −881 — −2 077

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA  
1. 1. 2021 — — — 160 160

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 
31. 12. 2021 — — — 1 543 1 543

Nadace vykazuje k 31. 12. 2021 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek  
ve výši 1 543 tis. Kč, jedná se o tvorbu nových webových stránek Nadace, které budou  
zařazeny do majetku v roce 2022.

2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Nadace k 31. prosinci 2021 nevykazuje žádný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 
nad 80 tis. Kč.

( d ) Závazky
Závazky k dodavatelům k 31. prosinci 2021 činí celkem 1 661 tis. Kč (2020: 461 tis. Kč).  
Všechny závazky byly do okamžiku sestavení účetní závěrky uhrazeny.

( f ) Náklady příštích období
Náklady příštích období v celkové výši 16 tis. Kč (2020: 18 tis. Kč) představují poplatky spojené 
s novým webem Nadace.
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8. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV

 Registrované 
nadační jmění

Fondy 
organizace

Nerozdělený zisk/
ztráta min. období

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2021 1 000 665 368 37 217 703 585

Přijaté peněžní dary — 281 900 — 281 900

Poskytnuté  
peněžní příspěvky — −92 084 — −92 084

Poskytnuté  
nepeněžní dary — −2 — −2

Přeúčtování z fondů na krytí 
správních nákladů — — — —

Výsledek hospodaření roku 
2021 — — 3 456 3 456

ZŮSTATEK K 31. 12. 2021 1 000 855 182 40 673 896 855

 Registrované 
nadační jmění

Fondy  
organizace

Nerozdělený zisk/
ztráta min. období

Celkem

Zůstatek k 1. 1. 2020 1 000 630 362 25 619 656 981

Přijaté peněžní dary — 125 600 — 125 600

Poskytnuté  
peněžní příspěvky — −90 033 — −90 033

Poskytnuté  
nepeněžní dary — −561 — −561

Přeúčtování z fondů  
na krytí správních nákladů — — — —

Výsledek hospodaření  
roku 2020 — — 11 598 11 598

ZŮSTATEK K 31.12.2020 1 000 665 368 37 217 703 585

9. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

( a ) Výnosy

2021 2020

Výnosy z vlastní činnosti 2  674

Výnosy z hospodářské činnosti 107 312 159 933

CELKEM 107 314 160 607
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Výnosy Nadace tvoří úrokové výnosy z bankovních účtů a termínovaných vkladů ve výši 
10 tis. Kč a dále kurzové zisky ve výši 11 399 tis. Kč. Dalšími zdaňovanými výnosy jsou 
úrokové výnosy z dluhopisů ve výši 22 321 tis. Kč, 64 430 tis. Kč výnosy z výplaty nominálu 
a předčasného prodeje cenných papírů sloužících k obchodování a 9 152 tis. Kč přecenění 
cenných papírů a swapů k rozvahovému dni. Zbylé výnosy ve výši 2 tis Kč představuje 
zúčtování fondů.

( b ) Náklady

2021 2020

Náklady na vlastní provoz (správní činnost) 4 797 3 004

Náklady na poskytnuté příspěvky (nepeněžní) 2 561

Náklady na hospodářskou činnost včetně daně z příjmů 99 059 145 444

CELKEM 103 858 149 009

Náklady na hlavní činnost zahrnují náklady na správu Nadace ve výši 4 797 tis. Kč. Náklady 
na hospodářskou činnost ve výši 99 059 tis. Kč představují zejména 12 953 tis. Kč kurzové 
ztráty, 21 819 tis. Kč přecenění cenných papírů a swapu k rozvahovému dni a 2 072 tis. Kč 
tvoří nakoupené zprostředkovatelské služby. Zbývající část ekonomických nákladů ve výši 
60 464 tis. Kč souvisí s výplatou nominálu ve splatnosti a předčasného prodeje cenných papírů 
sloužících k obchodování. Daň z příjmů za rok 2021 činí 1 751 tis. Kč (viz bod 15).

( c ) Výsledek hospodaření v členění dle hlavní a vedlejší činnosti

2021 2020

Výsledek hospodaření za hlavní činnost −4 797 −2 891

Výsledek hospodaření za vedlejší činnost po zdanění 8 253 14 489

CELKEM 3 456 11 598

10. PŘIJATÉ DARY A POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY

( a ) Přijaté dary

DÁRCE 2021 2020

AirBank a.s. 30 000 50 600

PPF banka a.s. 150 000 75 000

TV Nova s.r.o. 100 000 —

Home Credit International 900 —

Ostatní 1 000 —

CELKEM 281 900 125 600
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( b ) Poskytnuté příspěvky

OBDAROVANÝ 2021 2020

Studenti na účet OPEN GATE – gymnázium 
a základní škola, s.r.o. 33 892 38 718

Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. 40 000 34 500

Příspěvky studentům na zahraničních 
universitách 7 928 8 682

EUMOS, z.ú. — 1 000

Junák – český skaut — 2 200

Jahoda Patrik — 250

Základní škola Loděnice 398 398

Obec Svárov — 750

Dívčí katolická střední škola 450 804

Duha Zámeček 60 —

OA Opava 25 —

Spolek zdrav. postiž. občanů 10 —

Tělovýchovná jednota BÍLÝ TYGŘI LIBEREC, z.s. 5 800 —

Asociace muskulárních dystrofiků 10 —

SOŠ uměleckořemeslná 150 —

Římskokatolická farnost Beroun 300 —

Mensa ČR 115 —

Horse Rhythm Team 509 —

Ostatní 2 437 3 292

CELKEM 92 084 90 594

11. ZAMĚSTNANCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2020 a 2021:

ROK Počet  
zaměstnanců

Mzdové  
náklady

Náklady na sociální  
zabezpečení  

a zdravotní pojištění

Sociální  
náklady

2021 2 1 175 383 103

2020 2 1 071 347 42

Nadace v roce 2021 neposkytla členům správní rady ani členům dozorčí rady žádnou finanční 
ani nefinanční odměnu.
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12. ZÁVAZKY ZE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v roce 2021 činí 42 tis. Kč  
(2020: 39 tis. Kč), ze kterých 29 tis. Kč (2020: 27 tis. Kč) představují závazky ze sociálního 
zabezpečení a 13 tis. Kč (2020: 12 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění.  
Všechny tyto závazky byly uhrazeny v zákonných lhůtách.

13. REZERVY
Nadace v roce 2021 rozhodla vytvořit k rozvahovému dni rezervu na nevyčerpanou dovolenou 
zaměstnanců ve výši 64 tis. Kč (2020: 50 tis. Kč) a dále rezervu na bonusy zaměstnanců ve výši 
74 tis. Kč (2020: rezerva tvořena nebyla).

14. INFORMACE O ODMĚNÁCH STATUTÁRNÍM AUDITORŮM

2021 2020

Povinný audit 6 6

CELKEM 6 6

Správní rada jmenovala auditorem Nadace společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

15. DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

( a ) Zjištění základu daně
Při výpočtu daně z příjmů právnických osob byla využita možnost zákona o daních z příjmů 
stanovená v § 20 odst. 7, a to snížit základ daně až o 30  %.
Odhad daně z příjmů právnických osob činí za období roku 2021 částku 1 751 tis. Kč  
(2020: 3 164 tis. Kč) a po zohlednění zaplacených záloh za rok 2021 ve výši 4 515 tis. Kč  
(2020: 3 178 tis. Kč) je vykázána v rozvaze pohledávka v rámci položky „Daň z příjmů“  
v aktivech (tj. jako daňová pohledávka za finančním úřadem) k 31. 12. 2021 ve výši 2 764 tis. Kč  
(2020: 14 tis. Kč).

( b ) Daňové úlevy z roku 2020 a jejich užití v roce 2021
Úspora daňové povinnosti z uplatněné daňové úlevy v roce 2020 ve výši 1 000 tis. Kč  
(2019: 1 000 tis. Kč) byla v roce 2021 (2020) využita na částečnou úhradu správních nákladů 
Nadace (vedení účetnictví, poradenské služby).

( c ) Nadace ve zdaňovacím období roku 2021 využila osvobození přijatých darů podle § 19b, 
odst. 2, písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů.
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16. VÝZNAMNÁ NÁSLEDNÁ UDÁLOST
Nadace si je vědoma skutečnosti, že v únoru 2022 nastalá geopolitická situace související 
s rusko-ukrajinským konfliktem bude mít významné dopady na ekonomiku České republiky 
i ostatních zemí, nicméně vzhledem k současnému vývoji je nemožné v této chvíli tyto 
dopady plně vyhodnotit a kvantifikovat. Na základě aktuálně dostupných informací Nadace 
zanalyzovala všechna rizika a závažné možné scénáře a zhodnotila, že neexistuje významná 
nejistota ohledně možnosti nepřetržitého pokračování v činnosti Nadace. 
Nadace The Kellner Family Foundation a Nadace PPF se v březnu 2022 domluvily 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na poskytnutí společného daru v objemu 
100 miliónů korun na program financování základní školní docházky a začlenění dětí uprchlíků 
z Ukrajiny postižené válkou.
K datu sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné další významné následné události, která by 
měla vliv na účetní závěrku k 31. prosinci 2021.

Datum: Podpis osoby odpovědné za schválení:
14. června 2022 Renáta Kellnerová
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