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Jsme soukromý nezávislý 
nadační fond a v roce 2019 
jsme oslavili třetí narozeniny. 
Posláním Nadačního fondu 
Via Clarita je poskytovat 
nezávislé filantropické 
poradenství a podporovat 
rozvoj a kultivaci filantropie. 
Do Česka aktivně přinášíme 
širší a strategický pohled 
na individuální filantropii 
a dárcovství.
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Za více než tři roky svého fungování jsme 
pomohli na svět nejrůznějším filantropickým 
záměrům, jako je např. založení nadačních 
fondů, nadací či firemních dárcovských programů 
nebo uspořádání závětí s dobročinnými odkazy. 
Věnujeme se také zefektivňování práce již 
existujících organizací založených individuálními 
filantropy.

V roce 2019 jsme poskytli služby filantropického 
poradenství pro více než 30 filantropických 
záměrů.

V roce 2019 jsme uspořádali 6 akcí na různá 
filantropická témata, kterých se zúčastnilo 
celkem 160 filantropů, majitelů a zástupců 
managementu velkých a středních firem, či 
vedení nejrůznějších nadací a nadačních fondů.

Setkání Nadačního fondu Via Clarita ve volném 
cyklu Cesty filantropie motivují lidi k tomu, 
aby se filantropii věnovat začali nebo aby se 
v rámci svých donátorských aktivit zaměřili na 
promyšlenou a strategickou filantropii s jasně 
definovaným dopadem. 

Filantropické
poradenství

Vzdělávací
a networkingové
akce
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V dubnu 2019 navštívila Prahu na pozvání Nadačního fondu Via Clarita 
ředitelka evropské pobočky Rockefeller Philanthropy Advisors, Donzelina 
Barroso. Tématem Philanthropy Masterclass pro individuální filantropy, 
kterou paní Barroso vedla, byly strategický přístup k filantropii a impact 
investing – investování se společenským přesahem.

Společenský večer Strategic philanthropy, sustainability and global 
philanthropy trends, kde Donzelina Barroso vystoupila jako hlavní host, 
navíc přinesl témata aktuálních trendů v globální filantropii, dopadu a udrži-
telnosti filantropických projektů.

Červnové setkání Voda a půda v Česku z cyklu Cesty filantropie Nadačního 
fondu Via Clarita se věnovalo ochraně vody, půdy a boji proti suchu. Experti 
i filantropové diskutovali o tom, co se děje s vodou a půdou v české krajině 
a sdíleli různé tipy a doporučení, jak se do péče o vodu a zdravou půdu 
v Česku lze aktivně zapojit.

Jednodenní zážitkový seminář pro filantropy Číst v krajině s doc. Mgr. Petrem 
Pokorným, Ph.D., ředitelem Centra teoretických studií Univerzity Karlovy 
a Akademie věd České republiky, proběhl v červenci a byl zaměřen na téma 
zadržování vody v krajině, vlivu člověka a zemědělství na krajinu v Česku 
a napojení se na krajinu a její historii.
  

AKCE S ŘEDITELKOU ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS 
NA TÉMA STRATEGICKÉ FILANTROPIE

JAK SE ZAPOJIT DO OCHRANY PŮDY A VODY V ČESKU
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V prosinci proběhlo setkání filantropů z cyklu Cesty filantropie na téma 
„Filantropie Krok za krokem“. Hosté měli možnost dozvědět se i diskutovat 
o tom, jakými důležitými milníky individuální filantropové procházejí při 
realizaci svých filantropických záměrů, na co nezapomenout při přemýšlení 
o filantropické strategii a během dlouhodobé podpory různých projektů.

Ve spolupráci se STEM – Ústavem empirických výzkumů a EMUN Partners 
family office, a.s. jsme v roce 2019 zorganizovali kvalitativní výzkum „Filant-
ropie českých mecenášů“. Cílem průzkumu bylo oslovit osobnosti české 
společnosti, které se dlouhodobě věnují filantropii. Podle hloubkových 
rozhovorů s filantropy z řad nejbohatších Čechů mají donátoři v Česku ke 
svým filantropickým aktivitám různé přístupy. Tím prvním jsou stratégové, 
kteří mají své aktivity rozmyšlené a sledují dopad projektů, do kterých se 
zapojují. Druzí si vybírají projekty srdcem, na základě vztahů a důvěry 
v konkrétní lidi a organizace. Třetí skupina realizuje jednotlivé projekty spíše 
namátkově a nahodile. Podle mínění dotázaných filantropů by si větší pozor-
nost filantropické veřejnosti zasloužila proměna školství, rozvoj regionů 
a kvalita života ve stáří.

FILANTROPIE KROK ZA KROKEM

FILANTROPIE ČESKÝCH MECENÁŠŮ – KVALITATIVNÍ VÝZKUM





dárci 
v roce
2019
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Činnost Nadačního fondu Via Clarita by se neobešla bez řady podporovatelů: 
individuálních dárců, firemních partnerů našich akcí a dalších. 

Dary od fyzických osob:

Jiří Bárta

Michaela Cittadini

Libor Hoření 

Martin Hájek

Irma Kisková

Martin Kúšik

Dary od právnických osob:

EMUN Partners, a.s.

EMUN PARTNERS family office, a.s. 

Odyssey 44, a.s.

  

Libor Malý

Petra Nechutná

Simona Hornochová 

Regina Sieber

Ivana Tykač

Nadace České spořitelny 

Nadační fond rodiny Orlických 

W.A.G. payment solutions, a.s. 

Děkujeme všem dárcům, 
kteří naši činnost v roce 
2019 podpořili.

DÁRCI V ROCE 2019
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Dárcovský fond Úsměv byl založen za účelem podpory vzdělání a osobního 
rozvoje dětí z dětských domovů. Do dárcovského fondu byly přijaty dary 
v celkové výši 267 270,- Kč. Dárcovský fond v roce 2019 podpořil Dětský 
domov v Dolních Počernicích granty ve výši 50 000,- Kč.

Dárcovský fond Úsměv v roce 2019 podpořily tyto fyzické osoby:

Jana Bednářová

Michal Čoupek

Darina Danielová

Zuzana de Korver

Jan Farský

Šárka Fila Tomanová 

Petr Gazdík 

Gina Marie Hearn 

Tomáš Hebelka

Petr Hejma

Paul Martyn Ingarfie 

Pavel Jiroušek

Kateřina Kapková 

a tyto právnické osoby:

COVA Praha, s.r.o. 

FAM ARCHITEKTI, s.r.o. 

FOTOTRADE s.r.o. 

Nadace Spira Mirabilis 

Petr Kovář

Věra Kovářová 

Jana Krutáková

Dan Merta 

Lenka Nováková

Vít Rakušan

Karel Schwarzenberg

Lucie Szántová

Hana Štěpánová

Miloš Toušek 

Alexandre van Gansen 

Kateřina Weissová 

Lenka Zlámalová

Penta Real Estate s.r.o.

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s. 

Worklife Agency s.r.o.

NADAČNÍ FOND VIA CLARITA ADMINISTRUJE 
DÁRCOVSKÝ FOND ÚSMĚV ZAKLADATELKY 
NATÁLIE NOVÁKOVÉ.





finanční
zpráva
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ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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NADAČNÍ FOND VIA CLARITA
Charlese de  Gaulla 540/11
160 00 Praha 6

viaclarita.cz
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