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Posláním Nadačního fondu Via Clarita je podporovat rozvoj a kultivaci filantropie a poskytovat komplexní 
filantropické poradenství. Naplňujeme ho zejména pořádáním vzdělávacích akcí a networkingových se-
tkání pro filantropy a individuálními konzultacemi, z nichž část poskytujeme bezplatně.

V rámci Česka poskytujeme filantropům jedinečný přístup a podporu. Celistvé poradenství můžeme 
poskytovat díky spolupráci s externími odborníky z oblasti nadačního práva, daní a financí. Pomáháme 
našim klientům při hledání jejich filantropické cesty, definování jejich strategie, dopadu a nastavení jed-
notlivých projektů, které chtějí uskutečnit. Jejich snům a vizím tak společně dáváme konkrétní podobu.
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V roce 2020 vstoupila Via Clarita 
do čtvrtého roku své existence. 
Nikdo z nás v lednu netušil, jak 
podivuhodné období je před 
námi. Z filantropického pohledu 
však začal velmi optimisticky — 
oznámením manželů Hany 
a Dalimila Dvořákových, že do 
jimi založené Nadace Experientia 
vkládají rekordní částku 
200 milionů korun, kterou chtějí 
podporovat mladé talentované 
chemiky.

Covidová krize, která o sobě dala v plné síle 
vědět hned na jaře, sice přinesla řadu pro-
blémů, ale vyvolala zároveň mohutnou vlnu 
štědrosti. Pandemie zároveň nasvítila nová 
filantropická témata, jako je kvalita života 
seniorů, situace samoživitelů, materiální 
zázemí rodin s dětmi — zejména mají-li se 
zapojovat do distanční výuky — nebo du-
ševní zdraví.

Během celého roku 2020 a pokračující 
pandemie jsme také zájemcům nabízeli 
jednorázové pro bono konzultace k tomu, 
jak se co nejlépe zapojit do řešení problémů 
spojených s korona krizí.

Také v roce 2020 jsme pomohli založit hned 
několik nadačních fondů, nadací či firemních 
dárcovských programů. Věnujeme se také 
zefektivňování práce již existujících organi-
zací založených individuálními filantropy.

Filantropické 
poradenství

Krom toho, že už delší dobu podporují řadu dobročinných organizací, založili manželé a vědci Hana 
a Dalimil Dvořákovi už v roce 2013 na podporu mladých chemiků Nadaci Experientia. Tu ale čekal 
velký přerod — v následujících 20 letech ji totiž chtějí podpořit 200 miliony korun a svou podporu 
strategicky rozšířit. Via Clarita s touto přeměnou významně pomohla.

S chystaným zásadním navýšením financí bylo nutné provést změny také uvnitř samotné nadace — 
reorganizovat ji, určit novou strategii, vybudovat robustní finanční strukturu a postarat se o ochranu 
vložených peněz do budoucna.

Takto velký krok si vyžádal zásadní změny v řízení organizace do budoucna a ukázalo se jako potřebné 
založit novou nadaci, která umožnila nově nastavit její strukturu a procesy tak, aby investice manželů 
Dvořákových do vědy byla bezpečně ochráněna. Nově založená a pečlivě nastavená nadace se pak 
spojila s nadací původní a hladce navázala na započaté projekty.

Stejně tak bylo nezbytné pečlivě zvážit nastavení vnitřního fungování nadace a posílit správní i dozorčí 
radu o další odborníky nejen ze světa vědy, ale i financí a managementu. Vznikl také investiční výbor, 
který se detailně věnuje investiční strategii nadace.

Nadace Experientia
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Jednou z filantropických organizací, která velmi pohotově zareagovala na pandemickou krizi, byla 
nadace rodiny Komárkových, a to i přesto, že běžně se soustředí především na proměny veřejného 
prostoru, kulturu, zejména odkaz Antonína Dvořáka, a podporu silných osobností. 

V úzké spolupráci s ředitelem nadace Lubošem Veselým a jeho týmem pomohla Via Clarita hned na 
počátku pandemické krize vytvořit a nastavit systém tzv. rychlých grantů zaměřených především na 
péči o seniory. Jejich prostřednictvím měla nadace možnost v extrémně krátkém čase podpořit přes 
dvě stě čtyřicet žádostí a pomohla tak více než 150 000 seniorů. Pomoc měla významný dopad i díky 
tomu, že umožnila přispívat také na mzdy zdravotníků a sociálních pracovníků, kteří o seniory pečují. 
A soustředila se také na psychickou podporu a aktivizaci seniorů.

Karel Komárek Family Foundation

Pokud má odkaz významné kulturní osobnosti skutečně zůstat živý a obohacovat společnost nebo 
inspirovat další tvůrce, je zapotřebí nemalé úsilí. Sourozenci Eva a Josef Lustigovi, děti spisovatele, sce-
náristy a publicisty Arnošta Lustiga, byli přesvědčeni, že bohaté dílo i zásadní zkušenost holokaustu, již 
jejich otec opakovaně tematizoval, si zaslouží soustavnou a důslednou péči. A právě z toho důvodu se 
rozhodli založit nadační fond, s čímž Via Clarita ochotně pomohla.

Proces přípravy a vlastního založení nadačního fondu obnášel řadu dílčích kroků, rozhodnutí a debat. 
Cílem Nadačního fondu Via Clarita bylo zejména dobře nastavit a načasovat priority fondu i představu 
dlouhodobého financování. Nedílnou součástí práce bylo samozřejmě právní zakotvení nové filant-
ropické organizace a určení podoby jejího vnitřního fungování, a to včetně formulování zakladatelské 
listiny i dalších dokumentů, jako je například statut, etický kodex nebo forma a optimální složení porad-
ního orgánu — Mezinárodní čestné rady.

Nadační fond Arnošta Lustiga
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Přestože vznikl v únoru 2020, tedy prakticky v době, kdy už už začínalo být jasné, že začínající sezona 
bude poněkud nestandardní, podařilo se projektu, jehož zakladateli jsou Blanka a František Petrákovi, 
v prvním roce fungování naplňovat své poslání vrchovatou měrou. Oba zakladatelé jsou výraznými 
postavami kulturně-společenského života v Luhačovicích a dlouhodobě se angažují v tamním okrašlo-
vacím spolku Calma.

Nadační fond Pramen Luhačovice usiluje o rozvoj otevřené občanské společnosti v městě i jeho oko-
lí. Podporuje proto různorodé aktivity v celém spektru společenského života, přispívá k jejich rozvoji 
a hledá zdroje pro jejich podporu. Za první rok fungování tak podpořil celkem patnáct projektů, od 
stavění máje přes výstavu Vzduchoplavba žije! až po tvůrčí pobyty pro spisovatelky a spisovatele. 
Spolupracuje také s místními podnikateli a filantropy.

Via Clarita pomohla fond založit, upřesnit jeho poslání a podpořila tým při práci na strategii a fundrai-
singovém plánu.

Nadační fond Pramen Luhačovice
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Akce pro filantropy 
a osvětové aktivity

I přes pandemickou krizi se 
nám v roce 2020 podařilo 
zorganizovat pět vzdělávacích 
a networkingových akcí, kterých 
se celkově zúčastnilo okolo 
stovky filantropů, podnikatelů, 
expertů či lidí z vedení nadací, 
nadačních fondů a dalších 
veřejně prospěšných organizací.

V červnu jsme uspořádali neformální večeři 
pro filantropy, která sloužila k výměně zku-
šeností, networkingu a vzájemné inspiraci.

Jen o několik dní později jsme uspořádali 
víkendovou exkurzi na Broumovsko, kde se 
v komorní atmosféře mohli přítomní filant-
ropové poučit od od Jana a Marcely Školní-
kových, kteří region značně oživit, a načerpat 
nové podněty zejména ve vztahu k tématům 
rozvoje kultury, místní komunity a také pro-
blematice vody a krajiny.

V září jsme ve spolupráci se společnostmi 
HLADKY.LEGAL a Kunz a partneři v Brně 
uspořádali moderovanou diskuzi pod 
názvem Hlavní cesty filantropie. Hlavními 

hosty byli majitel a CEO společnosti Y Soft 
Václav Muchna a generální ředitel společ-
nosti Avast a zároveň zakladatel organizace 
Zlatá rybka Ondřej Vlček.

Společně s House of Lobkowicz jsme 
v Lobkowiczkém paláci v Praze v září také 
uspořádali setkání pojmenované Filan-
tropie v časech krize. V jeho rámci měli 
filantropové příležitost reflektovat dopad 
koronavirové epidemie na filantropické 
aktivity ve společnosti. Hlavními hosty byli 
Ivana a Tomáš Janečkovi (Duhovka Group), 
Martin Vohánka a Marcela Murgašová 
(Nadace Blížksobě a EUROWAG) a Štěpánka 
Komárková a Luboš Veselý (Karel Komárek 
Family Foundation). Na setkání jsme během 
lockdownu navázali v prosinci později virtu-
ální prohlídkou Lobkowiczských sbírek.

1
Víkendová exkurze 
na Broumovsko.

2
Moderovaná diskuze
pod názvem Hlavní cesty
Filntropie v Brně.

3, 4
Setkání pojmenované
Filantropie v časech krize
uspořádané společně 
s House of Lobkowicz
v Lobkowiczkém Paláci.

1

2

3

4
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Na nástup pandemie jsme už v první polovině roku 2020 reagovali vydáním českého překladu příručky 
Filantropie v časech krize od Rockefeller Philanthropy Advisors. Filantropům nabízí různé pohledy, 
které je vhodné zvážit při přehodnocování filantropických projektů v nových a nejistých podmínkách.
Brožuru jsme distribuovali formou newsletteru a je také stále volně ke stažení na webu Via Clarita.

Publikace Filantropie v časech krize

https://viaclarita.cz/filantropie-v-casech-krize/
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Dárci v roce 2020

Via Clarita zajišťuje finanční 
prostředky na svou činnost 
z několika zdrojů. Z odměn za 
filantropického poradenství, 
ale také díky štědré podpoře 
individuálních dárců, firemních 
partnerů našich akcí a dalších.

Děkujeme všem dárcům, kteří 
naši práci v roce 2020 podpořili!

Dary od fyzických osob:

Jiří Bárta
František Dostálek
Simona Hornochová 
Ota Hlídek 
Lucie Hlídková 
Ivana Janečková 
Irma Kisková 
Libor Malý 
Petra Nechutná 
Milena Pelová
Hana Procházková 
Regina Sieber

Dary od právnických osob:

Nadace Experientia 
Nadace Jablotron 
Nadační fond Flaminia

Za podporu našich akcí pro 
filantropy a osvětových aktivit 
dále děkujeme:

House of Lobkowicz
HLADKY.LEGAL
Jan Školník a Agentura pro rozvoj 
Broumovska
Kunz a partneři
Vlastimil Pihera
Rockefeller Philanthropy Advisors
Kateřina Ronovská

Dárcovské fondy

Další z možností, jakou mohou 
filantropové dlouhodobě 
podporovat jedno či více témat, 
které jsou jim blízké, jsou 
dárcovské fondy. Via Clarita 
filantropům nabízí možnost fond 
založit, pomoct s nastavením 
jeho strategie fondu i s jeho 
administrativou.

Nadační fond Via Clarita administruje od 
roku 2018 Dárcovský fond Úsměv zaklada-
telky Natálie Novákové. Fond byl založen 
za účelem podpory vzdělání a osobního 
rozvoje dětí z dětských domovů. Do dárcov-
ského fondu byly v roce 2020 přijaty dary 
od fyzických a právnických osob v celkové 
výši 453 032 Kč. 

Městská část Praha 1 podpořila projekt 
Úsměv dotací ve výši 15 000 Kč na uspo-

řádání charitativní fotografické výstavy 
v Galerii Point na Betlémském náměstí a ve 
dvoraně Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky.

Dárcovský fond v roce 2020 podpořil akti-
vity Dětského domova v Dolních Počerni-
cích granty ve výši 116 968 Kč.

Dary nad 10 000 Kč 
od fyzických osob:

Gina Marie Hearn
Věra Kovářová
Jana Krutáková
Daniel Křetínský
David Musil
Vojtěch Pikal
Marek Prach
Vít Rakušan

Dary nad 10 000 Kč 
od právnických osob:

COVA Praha, s.r.o.
FAM Architekti, s.r.o.
Nadační fond CE
Nebeský klid, a.s.
Worklife Agency, s.r.o.

Úsměv
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Finanční zpráva
ROZVAHA V TISÍCÍCH KORUN VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V TISÍCÍCH KORUN

AKTIVA Stav k 1. 1. Stav k 31. 12.

A Dlouhodobý majetek celkem 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0

B Krátkodobý majetek celkem 402 1 050

I. Zásoby celkem 0 0

II. Pohledávky celkem 48 130

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 354 805

IV. Jiná aktiva celkem 0 115

AKTIVA CELKEM 402 1 050

PASIVA Stav k 1. 1. Stav k 31. 12.

A Vlastní zdroje celkem 235 878

I. Jmění celkem 235 878

II. Výsledek hospodaření celkem 0 0

B Cizí zdroje celkem 167 172

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 167 172

IV. Jiná pasiva celkem 0 0

PASIVA CELKEM 402 1 050

A NÁKLADY Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované 
služby

1 248 0 1 248

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti 
a aktivace

0 0 0

III. Osobní náklady 894 0 894

IV. Daně a poplatky 0 0 0

V. Ostatní náklady 157 0 157

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

0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0

VIII. Daň z příjmu 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 2 299 0 2 299

B VÝNOSY

I. Provozní dotace 0 0 0

II. Přijaté příspěvky 1 380 0 1 380

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 919 0 919

IV. Ostatní výnosy 0 0 0

V. Tržby z prodeje majetku 0 0 0

VÝNOSY CELKEM 2 299 0 2 299

C Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0

D Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0
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Nadační fond Via Clarita
Salvátorská 931/8
Praha 1 — Staré Město
110 00

viaclarita.cz
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