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Zpravodajství ČTK str. 0 dce kul
Knihovna Václava Havla

tom

-------------------Ke zpravodajství: FOTO ve Fotobance
-------------------Praha 2. srpna (ČTK) - Vizitka podnikatele Zdeňka Bakaly, který koupil dům na Hradčanech, v němž
bude sídlo Knihovny Václava Havla:

Datum a místo narození: 7. února 1961, Opava. Má české a americké občanství (v letech 1980-1991
byl v emigraci v USA).

Vzdělání a praxe: Studoval mikroekonomii a investiční bankovnictví na Kalifornské univerzitě v
Berkeley (USA, 1986), v roce 1989 získal titul MBA. Pracoval mj. v investiční bance Drexel Burnham
Lambert v New Yorku a ve společnosti Credit Suisse First Boston. V letech 1991-1994 byl generálním
ředitelem pobočky Credit Suisse First Boston Czechoslovakia v Praze.

Hlavní podnikatelská činnost:
- Spoluzakladatel a bývalý generální ředitel a předseda představenstva a.s. Patria Finance (19942002; koncem 90. let svůj podíl prodal belgické KBC Bank).
- Angažoval se v privatizaci Karlovarské Becherovky či investoval do projektu pražské televize TV3.
- V roce 2004 zprostředkoval transakci, při níž jím zastoupená kyperská skupina RPG Industries
koupila společnost Karbon Invest, Bakala tak zároveň získal majetkový podíl v OKD.
- Spoluvlastník společnosti NWR (New World Resources; sídlo v Nizozemsku) vlastnící doly OKD;
Bakala nepřímo ovládá asi 40 procent NWR, což představuje majetek kolem 60 miliard korun;
- Spolu s OKD získal Bakala roce 2004 jako součást holdingu i desítky netěžebních firem. Vznikl tak
základ dvou dalších holdingů pod křídly Bakalovy RPG: dopravní skupiny NWR Transportation
(NWRT) a realitní společnosti RPG Real Estates. Pod tu spadá mj. 45 tisíc bytů, o které se vede v
poslední době spor. Týká se zrušeného předkupního práva pro nájemníky těchto bytů. Letos v květnu
např. Bakala u pražského městského soudu neuspěl se svou žalobou na místopředsedu ČSSD
Lubomíra Zaorálka kvůli tomu, že jej Zaorálek v souvislosti s kauzou bývalých bytů OKD přirovnal ke
"gaunerovi".
- V listopadu 2009 NWRT dokončila koupi skupiny Čechofracht, společnost tak bude mít na
soukromé železniční nákladní přepravě v Česku čtvrtinový podíl. Cena transakce nebyla zveřejněna.
- Od srpna 2008 Bakala vlastní většinový více než 88procentní podíl ve vydavatelství Economia
(vydává např. Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt).

Ostatní:

- Je jedním se zakladatelů diskusního sdružení Lípa.
- Společnost NWR dotovala deseti miliony kontroverzní instalaci Entropa výtvarníka Davida Černého,
která byla loni v lednu představena v Bruselu v rámci českého předsednictví EU.
- Americký časopis Forbes Bakalu letos umístil na žebříček nejbohatších lidí světa, kde zaujal s
odhadovaným majetkem 1,2 miliardy dolarů (asi 22,6 miliardy korun) 828. místo.
- Před letošními volbami do sněmovny daroval ODS, TOP 09 a Věcem veřejným dohromady 28,5
milionu korun. Podle něj nabídly voličům reformní program.
- Je předsedou správní rady Knihovny Václava Havla a koupil dům na Hradčanech, kde bude v
budoucnu Havlova knihovna sídlit.
- Je koproducentem filmu Odcházení, který Václav Havel v roli režiséra natáčí podle své divadelní
hry.

Rodina:
- Rozvedený (s bývalou manželkou Marguerite má syna Franklyna).
- Od roku 2004 je jeho partnerkou někdejší Miss Československa a současná prezidentka soutěže
krásy Česká Miss Michaela Maláčová (1973), se kterou má dceru a dva syny.

