VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

29

26

VIA CLARITA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

VIA CLARITA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2021

1

2

VIA CLARITA

3

OBSAH

DÁVÁME BOHATSTVÍ SMYSL UŽ VÍCE NEŽ PĚT LET

4

FILANTROPICKÉ PORADENSTVÍ

6

OSVĚTOVÉ AKTIVITY

8

Akce pro filantropy

8

Publikace vydané v roce 2021

10

Váš filantropický itinerář

10

Speciál Umění darovat – Roky covidové ve filantropii

10

Další osvětové aktivity

11

DÁRCI V ROCE 2021

12

DÁRCOVSKÉ FONDY

13

FINANČNÍ ZPRÁVA

14

4

VIA CLARITA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

DÁVÁME BOHATSTVÍ SMYSL
UŽ VÍCE NEŽ PĚT LET
V roce 2021 oslavil Nadační fond Via Clarita pět let fungování.
Naším posláním je od počátku podporovat rozvoj a kultivaci
filantropického prostředí a poskytovat filantropické poradenství.
Přinášíme do Česka širší strategický pohled na individuální
filantropii a dárcovství. Naše know-how stavíme na inspiraci
a zkušenostech ze zahraničí a to především ze zemí, kde
má filantropie hlubší a bohatší tradici. Zároveň vytváříme
vlastní metody, jež vycházejí z našich zkušeností a odpovídají
potřebám českých filantropů a filantropek. I díky tomu můžeme
našim klientům efektivně pomáhat s hledáním jejich cesty
k dobročinnosti.

V roli průvodců jsme často u prvních filantropických kroků, formulací myšlenek a plánů. Filantropy
však provázíme na celé jejich cestě. Pomáháme jim s výběrem konkrétních organizací vhodných
k podpoře, se zakládáním nadací, nadačních fondů nebo hledáním možností, jak řešit konkrétní
společenské problémy. To se nám daří i díky spolupráci s experty napříč obory a zaměřením. Mezi našimi
spolupracovníky jsou odborníci z oblasti nadačního práva, daní nebo financí. Služby, které poskytujeme,
jsou v českém prostředí jedinečné. Díky tomu se nám daří dosahovat našeho hlavního cíle, kterým je
promyšlená filantropie přinášející maximální možný dopad a pozitivní změny.
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Pět let mimo jiné znamená více než 100 individuálních filantropů, rodin či organizací, kterým jsme
pomohli najít vlastní směřování a priority ve filantropii, definovat strategii i nastavit konkrétní podobu
nejrůznějších filantropických projektů napříč Českou republikou.
Pět let je pro nás také rámováno více než 20 nadacemi či nadačními fondy, které jsme pomohli založit,
podpořili je při hledání jejich vizí, strategií nebo nastavování vnitřních struktur.
Během pěti let jsme zorganizovali na 3 desítky vzdělávacích a networkingových akcí pro filantropy.
Otevírali jsme důležitá a aktuální filantropická témata a organizovali pravidelná setkávání a diskuze
o filantropii. Věnovali jsme se například filantropii v kontextu správy rodinného majetku, rodinné
filantropii nebo tématu ochrany vody a půdy během sucha. V Česku jsme přivítali také výrazné zahraniční
osobnosti věnující se filantropickému poradenství a osvětě. V neposlední řadě jsme vydali také několik
odborných publikací.
Filantropky a filantropové jdou často neprošlapanými cestami, umí dávat naději, že je ve společnosti vůle
a ochota si vzájemně pomáhat, systematicky a proaktivně řešit problémy, inspirovat a spojovat lidi okolo
témat, na kterých jim záleží. A taková filantropie bude vždy v centru naší pozornosti. Takové filantropii
budeme pomáhat díky všem těm, kteří chtějí dávat svému bohatství smysl.

„Naším posláním je od
počátku podporovat rozvoj
a kultivaci filantropického
prostředí a poskytovat
filantropické poradenství.“
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FILANTROPICKÉ PORADENSTVÍ
Rok 2021 byl z velké části poznamenán pandemií onemocnění Covid-19. Stejně jako v roce
předchozím, i v tomto období jsme pomáhali filantropkám a filantropům nasměrovat jejich aktivity
k promyšlené a strategické dobročinnosti.
Ani náročné období neznamenalo oslabení filantropických snah jedinců, skupin, rodin nebo firem.
Během roku 2021 jsme celkově pomohli 21 filantropickým projektům. Naše poradenské aktivity
by se daly shrnout slovy: různorodost a pestrost. Filantropkám a filantropům jsme pomáhali se
strategickým přístupem k dobročinnosti, věnovali jsme se rozvoji a profesionalizaci kapacit stávajících
nadací a nadačních fondů nebo jsme pomáhali s nastartováním nových filantropických projektů.
Spolupracovali jsme na vzniku Nadace rodiny Vlčkových. Byla založena manželi Katarínou
a Ondřejem Vlčkovými se záměrem podpory rodin zasažených závažným onemocněním dítěte.
S činností nadace je spojeno také přetvoření usedlosti Cibulka na sídlo dětského hospice. Manželům
Vlčkovým jsme pomohli se založením nadace a nastavením jejího fungování.
Podpořili jsme také několik dalších rodin při nastavení nebo rozvoji filantropických aktivit. Mezi
nimi byli například bratři Wałachovi se svými rodinami, kterým jsme pomáhali se zakládáním Nadace
3WFoundation.
V roce 2021 jsme pomohli také Nadačnímu fondu Moravská krása. Jeho účelem je podporovat
tradice jižní Moravy a historii tohoto svébytného regionu tak, aby je převzaly za své i další generace
a bohatý moravský folklor neupadl v zapomnění. Společně s týmem nadačního fondu a jeho
zakladateli Monikou a Janem Vintrlíkovými jsme pracovali na strategii, prioritách programové činnosti
a finanční udržitelnosti.

FILANTROPICKÉ PORADENSTVÍ
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OSVĚTOVÉ AKTIVITY
AKCE
AKCEPRO
PRO FILANTROPY
FILANTROPY
V roce 2021 jsme i přes covidová omezení zorganizovali 6 setkání určených pro filantropy
a filantropickou veřejnost. Těchto setkání se zúčastnilo téměř 170 filantropů, podnikatelů, expertů či
lidí z vedení nadací, nadačních fondů a dalších veřejně prospěšných organizací.
Koncem května jsme ve spolupráci s Nadací BLÍŽKSOBĚ uspořádali akci věnovanou financování
politických stran a roli dárců v celém procesu. V coworkingovém centru Opero během ní vystoupili
čeští a zahraniční experti, kteří se dotkli tématu z řady různých pohledů. Od české zkušenosti s novými
pravidly pro financování stran přes transparentnost, veřejné mínění v ČR až po zkušenosti ze zahraničí.
Téma nám přiblížili Jan Outlý, Jiří Skuhrovec, Michael Koss, Ian Gill a Martin Buchtík.
Začátkem září jsme zorganizovali ve spolupráci s House of Lobkowicz komorní setkání s názvem:
Tři generace filantropie rodiny Lobkowicz. Uskutečnilo se na zámku Nelahozeves a hostům
umožnilo detailnější pohled na činnosti, které obnášejí nejen správu uměleckých sbírek a historických
objektů, ale také další rozvoj cenného dědictví starého rodu a práci s filantropickým odkazem napříč
generacemi.
V polovině října jsme se skupinkou filantropů vyrazili na dvoudenní výpravu na Jablonecko. Navštívili
jsme úspěšného podnikatele Dalibora Dědka, který své dlouhodobé a pestré filantropické aktivity
zaměřuje nejen na region, ve kterém působí, ale podporuje také mnoho prospěšných projektů
s celorepublikovým přesahem.
Druhý listopadový večer jsme se v pražské Ville Pellé věnovali filantropii v rocích covidových a době
pandemické. Setkání bylo zároveň připomenutím speciálního vydání magazínu Umění Darovat, jehož
vydavatelem byla Nadace Via. Na tvorbě obsahu jsme se jako hlavní partner podíleli. O své zkušenosti
a příběhy se podělili Daniel Prokop, Robert Basch, Manh Tung Nguyen a Katarína Vlčková.
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Koncem listopadu jsme v Praze také přivítali významného hosta Dr. iur. et phil. Thomase Sprechera,
který je hlavním autorem velmi inspirativního Swiss Foundation Code, jež shrnuje právní rámec
a příklady dobré praxe švýcarského nadačního sektoru. V rámci dvou setkání Sprecher představitelům
českých nadací, advokátům, daňovým poradcům i akademikům ukázal, že Swiss Foundation Code může
být užitečnou inspirací pro další rozvoj českého nadačního prostředí.
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PUBLIKACEVYDANÉ
VYDANÉ VVROCE
2021
PUBLIKACE
ROCE
2021

VÁŠ FILANTROPICKÝ ITINERÁŘ
Česko-slovenskou adaptaci příručky, kterou původně
vytvořili Rockefeller Philanthropy Advisors, jsme připravili
společně s Nadáciou Pontis.
Slouží jako vstupní průvodce do světa promyšlené
a efektivní filantropie. Podle něj se dárci mohou velmi
dobře zorientovat, bez ohledu na to, jestli jde o jednotlivce,
páry, rodiny nebo skupiny spřízněných dárců.
Příručka Váš filantropický itinerář nabízí mimo jiné
přehled otázek, nad kterými se filantropové často
zamýšlejí v okamžiku, kdy vytvářejí svou dárcovskou
strategii. Aby jejich první kroky na tomto poli byly ještě
o něco snazší, doplnili jsme brožuru o dobré příklady
z Česka a Slovenska, které mohou posloužit jako
inspirace a vodítko.

SPECIÁL UMĚNÍ DAROVAT – ROKY COVIDOVÉ
VE FILANTROPII
Speciál Umění Darovat, který jsme vydali společně
s Nadací Via, shrnuje události roku 2020 ve světě
a společnosti pohledem filantropie. Část textů se věnuje
filantropické reakci na pandemii onemocnění Covid-19.
Obsah jsme ale připravovali tak, aby pokrýval
obecněji nové trendy a měl platnost i s větším
časovým odstupem. Články, komentáře nebo
rozhovory jsou díky tomu stále podnětné a v mnoha
ohledech inspirativní.
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DALŠÍOSVĚTOVÉ
OSVĚTOVÉ AKTIVITY
DALŠÍ
AKTIVITY

Během roku 2021 jsme se věnovali také dalším
osvětovým aktivitám. Mezi ty nejvýraznější bezesporu
patří průzkum s názvem Lessons learnt českých
nadací a nadačních fondů v reakci na pandemii
onemocnění Covid-19. Dagmar Goldmannová
společně s Barborou Komberec Novosadovou zkoumaly,
jakým způsobem se proměnilo fungování vybraných
českých fundací během posledních dvou let. O výstupy
z průzkumu se mimo jiné podělily s odborníky na
mezinárodních konferencích, které pořádaly organizace
ISTR (International Society for Third-Sector Research)
a ERNOP (European Research Network On Philanthropy).
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DÁRCI V ROCE 2021
Via Clarita zajišťuje finanční prostředky na svou činnost
z několika zdrojů. Z odměn za filantropické poradenství,
ale také díky štědré podpoře individuálních dárců, firemních
partnerů našich akcí a dalších podporovatelů.
DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, KTEŘÍ NAŠI
PRÁCI V ROCE 2021 PODPOŘILI!

ZA MILOU SPOLUPRÁCI, PODPORU NAŠICH
AKCÍ PRO FILANTROPY A OSOBNÍ BANKÉŘE
A OSVĚTOVÝCH AKTIVIT DÁLE DĚKUJEME:

DARY FYZICKÝCH OSOB NAD 10 000 KČ

František Dostálek
Ivana a Tomáš Janečkovi
Petr Kasa
Barbora Komberec Novosadová
Milena Pelová
Vlastimil Pihera
Nadácia Pontis
Hana Procházková
Víno Šílová
Nadace Via
Sdružení Via
Martin Vohánka
Kateřina Zapletalová

Libor Malý
Simona Hornochová
DARY PRÁVNICKÝCH OSOB NAD 10 000 KČ
EMUN family office a.s.
Nadace BLÍŽKSOBĚ
Nadační fond rodiny Orlických

DĚKUJEME ZA PODPORU AKCÍ PRO
FILANTROPY:
House of Lobkowicz
Nadace Jablotron
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DÁRCOVSKÉ FONDY
Jednou z možností, jak 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
i s jeho administrativou.
Nadační fond Via Clarita administruje od roku
2018 Dárcovský fond Úsměv zakladatelky
Natálie Novákové. Fond byl založen za účelem
podpory vzdělání a osobního rozvoje dětí
z dětských domovů. Do dárcovského fondu
byly v roce 2021 přijaty dary od fyzických
a právnických osob v celkové výši 70 203 Kč.
Z fondu byl podpořen Dětský
domov, Národních hrdinů 1, Praha 9,
190 12 (příspěvková organizace) částkou
141 183,13 Kč. Tato částka byla určena na
doučování dětí v anglickém jazyce.

DARY NAD 10 000 KČ POSKYTNUTÉ
FYZICKÝMI OSOBAMI
Petr Hejma
Michelle Lai
Jaroslav Vondřička
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA V TISÍCÍCH KORUN KE DNI 31. 12. 2021
AKTIVA

Stav k 1. 1.

Stav k 31. 12.

A

Dlouhodobý majetek celkem

0

315

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

315

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

B

Krátkodobý majetek celkem

1 050

1 135

I.

Zásoby celkem

0

0

II.

Pohledávky celkem

130

515

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

805

574

IV.

Jiná aktiva celkem

115

46

1 050

1 450

AKTIVA CELKEM

PASIVA

Stav k 1. 1.

Stav k 31. 12.

A

Vlastní zdroje celkem

878

672

I.

Jmění celkem

878

672

II.

Výsledek hospodaření celkem

0

0

B

Cizí zdroje celkem

172

778

I.

Rezervy celkem

0

0

II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

178

III.

Krátkodobé závazky celkem

172

600

IV.

Jiná pasiva celkem

0

0

1 050

1 450

PASIVA CELKEM
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V TISÍCÍCH KORUN KE DNI 31. 12. 2021
A

NÁKLADY

I.

III.

Spotřebované nákupy a nakupované
služby
Změny stavu zásob vlastní činnosti
a aktivace
Osobní náklady

IV.

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

1 970

0

1 970

0

0

0

1 050

0

1 050

Daně a poplatky

0

0

0

V.

Ostatní náklady

18

0

18

VI.

21

0

21

VII.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba
a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

0

0

0

VIII.

Daň z příjmu

0

0

0

3 014

0

3 014

II.

NÁKLADY CELKEM
B

VÝNOSY

I.

Provozní dotace

0

0

0

II.

Přijaté příspěvky

1 881

0

1 881

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

1 133

0

1 133

IV.

Ostatní výnosy

0

0

0

V.

Tržby z prodeje majetku

0

0

0

3 014

0

3 014

VÝNOSY CELKEM
C

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

0

D

Výsledek hospodaření po zdanění

0

0

0
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