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DĚKUJEME 

ZA VAŠI 
PODPORU!

NADAČNÍ JMĚNÍ NADACE VIA

Vážíme si Vašeho daru do nadačního
jmění Nadace Via. Dobře víme, že  

za Vaším rozhodnutím darovat  
do nadačního jmění byl obrovský kus
důvěry. Děkujeme za ni! 
 

Nadační jmění je pro nás
nedotknutelné a k naplňování
poslání Nadace Via - „otevírat cesty  

k umění žít spolu a umění darovat“ -
používáme každoročně pouze jeho
výnosy. Vaše dary do nadačního
jmění Nadace Via jsou tedy opravdu
dlouhodobou filantropickou investicí. 
 

Nový Občanský zákoník přejmenoval
„nadační jmění“ na „nadační jistinu“  

a peněžní vyjádření jeho hodnoty  

na „nadační kapitál“. Smysl je ale
stále stejný – nadační jmění / nadační
jistina jsou permanentními zdroji
financování nadace a díky jejich
výnosům může Nadace Via
dlouhodobě naplňovat své poslání.   
 

I když se v Česku leccos daří, tak  

při pohledu do pomyslného zrcadla
neuvidíme jen samé pozitivní zprávy.

Podle výzkumu Gallupova institutu
jsme stále v dolní polovině žebříčku,

který ukazuje, jak lidé v jednotlivých
zemích světa pečují o své okolí  
a nezištně darují druhým. 

 

 

 

A přitom chceme i nadále zůstat
nezávislou nadací, která nečerpá
peníze z evropských ani státních
fondů, ale prostředky získává
výhradně od individuálních dárců,

firem, nadací a z výnosů nadačního
jmění.  
 

Jsou to i výnosy nadačního jmění,
které nám pomohly za 21 let našeho
dosavadního „nadačního života“

podpořit přes 4 500 komunitních,

filantropických a rozvojových iniciativ
v Česku a dalších zemích střední  
a východní Evropy, a to částkou přes
340 milionů Kč. 

 

 

 

občanská angažovanost = roste
počet lidí zapojených do života
obce / veřejného prostoru 

soukromé dárcovství a ochota
pomáhat ve svém okolí
přemosťující sociální kapitál =
osobní vztahy mezi lidmi a
skupinami napříč společností
důvěra mezi lidmi. 

 

Proto budeme i nadále naše nadační
programy, a s nimi i výnosy
nadačního jmění, zaměřovat  
na dosažení následujícího
společenského dopadu – díky Nadaci
Via v Česku roste:  

 

 



NADAČNÍ JMĚNÍ NADACE VIA

V ROCE 2017

JSME INVESTOVALI  
14,3 MIL. KČ VE FORMĚ
GRANTŮ DO DOBRÝCH
NÁPADŮ PO CELÉ
ČESKÉ REPUBLICE 

PODPOŘILI AKTIVITU
TISÍCŮ DOSPĚLÝCH  

I DĚTÍ, ZAPOJENÝCH  

DO 200 KOMUNITNÍCH
A FILANTROPICKÝCH
INICIATIV

DÍKY PROJEKTU 

DARUJME.CZ POMOHLI 
370 NEZISKOVÝM 

ORGANIZACÍM ZÍSKAT 

52 MIL. KČ NA 993 

DOBROČINNÝCH 

PROJEKTŮ

Specificky nám výnosy nadačního jmění roku 2017 pomohly: 

• Navýšit grantovou kapacitu Fondu správní rady Nadace Via 

a dalších dárcovských fondů zřízených při Nadaci Via 

• Investovat do posílení IT infrastruktury Nadace Via 

a do dalšího rozvoje on-line dárcovství v Česku 

• Splnit náš strategický finanční cíl a vytvořit rezervní fond pro 

případný pokles hodnoty nadačního kapitálu v budoucnosti. 

I díky Vaší důvěře a štědrosti 
dosáhlo v minulých letech nadační 
jmění Nadace Via výše 64,9 mil. Kč. 

Nadační jmění investujeme 

do diverzifikovaného portfolia 

investičních nástrojů (nemovitostní 
investice, české korporátní 
dluhopisy, high-yield US fondy, 

americké akcie) a v roce 2017 jsme 

dosáhli výnosu 4,032 mil. Kč, tedy 

6,2 % p. a. 

 

Výnosy nadačního jmění nám 

každoročně pomáhají také 

s financováním nákladů 

managementu a fundraisingu 

Nadace Via a současně umožňují 
soustředit se na naši programovou 

činnost.  



 NADAČNÍ JMĚNÍ NADACE VIA

UKÁZKA KOMUNITNÍCH  

A FILANTROPICKÝCH PROJEKTŮ, KTERÝM
JSME MOHLI POMOCI I DÍKY VAŠEMU DARU
DO NADAČNÍHO JMĚNÍ NADACE VIA 

BĚH S BOŽENKOU PRO KONTO 

ANETKA. Studenti z Gymnázia 

Boženy Němcové v Hradci 
Králové se v rámci programu 

Dobro-druzi rozhodli uspořádat 
benefiční běh na počest své 

spolužačky Anety, která před 

5 lety zemřela na rakovinu. 

Výtěžek věnovali na konto 

Anetka a nadační fond dětské 

onkologie Krtek, aby dali naději 
dalším dětem se stejnou 

diagnózou. Studentům se 

podařilo vybrat 55 725 Kč. 

Nadace Via studenty podpořila 

finančním grantem, znásobením 

výtěžku a vzdělávacími 
workshopy. 

 

SOUSEDSKÁ PŮJČOVNA LODĚK 

V ČERNOŠICÍCH. Samoobslužná 

půjčovna loděk pro Černošice 

inspirujícím způsobem propojila 

starousedlíky a nové obyvatele 

a oživila slavnou plovárenskou 

minulost Černošic. Na návrhu 

a realizaci se podílelo téměř 120 

sousedů, kteří se během stavby 

a brigád měli příležitost poznat 
a začít se potkávat. Okolo 

Sousedské lodní samoobsluhy 

v místech bývalé Chvojkovy 

plovárny vznikl otevřený prostor, 
kde je možné se setkávat 

se sousedy, odpočívat, opalovat 
se, pořádat pikniky, využít 

nového mola pro plavce nebo 

si zapůjčit kánoi a vyplout na 

výlet. Nadace Via projekt 
podpořila finančním grantem, 

vzdělávací a mentorskou 

podporou. 

BĚH S BOŽENKOU

SOUSEDSKÁ 

PŮJČOVNA LODĚK



NADAČNÍ JMĚNÍ NADACE VIA

DĚKUJEME ZA 

VAŠI DŮVĚRU, 

KTERÁ NÁM 

POMÁHÁ TRVALE. 

ROK ZA ROKEM!

Nadace Via je nezávislá česká nadace. Kořeny máme v USA, inspirujeme se 

světem anglo-saské filantropie a jsme příkladem toho, že i v podmínkách střední 
a východní Evropy je možné budovat nezávislou nadaci financovanou výhradně 

ze soukromých filantropických zdrojů. Nečerpáme peníze z evropských 

ani státních fondů, finance získáváme výhradně od individuálních dárců, firem, 

nadací a z výnosů nadačního jmění. 
 

Děkujeme, že filantropii v Česku rozvíjíte s námi.

 

S úctou, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Bárta, ředitel Nadace Via 

jiri.barta@nadacevia.cz 

777 715 455 


