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UMĚNÍ 
DAROVAT THE ART 

OF GIVING

vítejte u čtení dalšího čísla čtvrtletníku Umění darovat. 

Duben a květen byly rekordními měsíci dárcovství. Z dat naší služby Darujme.cz, 
která umožňuje online darování, vyplývá několik zajímavých informací: například 
to, že v posledních měsících vzrostl počet darů na všechny projekty, nejen na ty sou-
visející s pandemií. Už z povodní před 18 lety máme zkušenost, že darování se po 
velké krizi nevrací na původní hodnoty. Lidé si zkusí darovat a navyknou si, ostatně 
darování přináší prokazatelný pocit osobního štěstí. Lidé pokračovali v darování ve 
velkém i po skončení první vlny. V létě darování přes Darujme.cz meziročně rostlo 
padesátiprocentním tempem.

Na podzim se ale oproti jaru něco změnilo. Na malá divadla, neziskovky, sociální 
služby či sociální podniky měla situace brutální dopad. V první vlně spouštěly své 
kampaně s žádostmi o dary. Během druhé vlny, zdá se mi, už byly a jsou paralyzo-
vané, jako by už nevěřily, že to má smysl. Obecně ochota darovat oproti jarní vlně 
klesla. Pryč jsou týdny, kdy nám do nadace volala jedna firma za druhou, že by chtěly 
poradit, jak a komu smysluplně darovat.

Nezištné darování a filantropie úzce souvisí s důvěrou – že lze věřit druhým, že 
autority mluví pravdu, že může být lépe. Nižší míra důvěry pak znamená, že se lidé 
uzavírají do sebe a že zkrátka „přestanou věřit“. Když se k tomu přidá koktejl chaosu 
protichůdných informací, uvyknutí nové normalitě, úbytek osobních financí, strach 
o blízké a temnější podzimní večery, semknutost a až revoluční jarní zápal jsou pryč.

Osobně mi v komunikaci některých politiků a odborníků chybí kromě jiného 
jedna věc – zdůrazňování, že tahle situace není na věky. Že se musíme kousnout na 
několik měsíců a příští rok epidemie pomalu vyhasne.

Jsou i nadějné zprávy. Mimochodem, jen přes Darujme.cz letos lidé darova-
li na dobročinnost už neuvěřitelných 150 milionů korun. Jde o desítky tisíc lidí, 
průměrná výše daru je okolo pětistovky. Tak snad to s tou důvěrou v druhé  
a v budoucnost nebude tak zlé!

 Vše dobré,

Hrdinové mezi námi 
Že množství nápadů, jak pomoci bližnímu 
a měnit společnost k lepšímu, je prakticky 
nekonečné, dokazuje každým rokem seznam 
dobrodinců nominovaných, a posléze 
oceněných Cenou Via Bona. Už 23 let Cena 
Via Bona vyzdvihuje nejinspirativnější 
filantropické počiny. Letos se slavnostní 
večer s předáním ocenění a grantu ve výši 
20 000 Kč na pokračování ve filantropii 
uskutečnil 5. října jako online stream. 
Čestným uznáním byli oceněni také ti, kteří 
rychle reagovali na dopady pandemie:

Breakfaststory
Breakfaststory funguje dobročinně oběma 
směry. Platformu založila v únoru Lucie 
Hyblerová. Zájemce si může objednat 
snídani ze sociálních podniků a zároveň 
podpoří vybraný neziskový projekt. 
S příchodem epidemie se Breakfaststory 
rozšířila o kampaň Potěš obědem. Zákazník 
si objedná oběd u sociálního podniku, 
který druhou porci poskytne osamělému 
seniorovi či člověku, který se ocitl na 
hranici existenčního minima.  
breakfaststory.cz

Fandi mámám
Projekt Fandi mámám je dobročinností 
velmi praktickou. Prostřednictvím 
webových stránek shání pro matky 
samoživitelky v nouzi materiální pomoc 
od plenek přes nábytek, kolo, aktovku, 
výlet nebo pračku. Funguje na principu 
transparentního a adresného dárcovství, na 
stránkách matky popisují aktuální situaci 
a co by jim život usnadnilo. Fandi mámám 
také poskytuje odbornou právní pomoc. 
Projekt založily v roce 2016 moderátorky 
Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová. 
fandimamam.cz

Spolu s vámi 
Zapsaný ústav Spolu s vámi vznikl 
v říjnu 2019 v návaznosti na ukončený 
projekt Návštěvy POTMĚ. Založili jej 
zrakově postižení, kteří začali za úhradu 
nabízet návštěvy u osamělých seniorů 
v domácnostech či pečovatelských 
službách. K senioru je vždy vybrán člověk 
podle společného zájmu, a tak spolu hrají 
na hudební nástroje či jdou na procházku. 
Podnik Spolu s vámi rozvíjí také službu 
„Návštěvy po telefonu“ pro seniory, kteří 
kvůli pandemii musí zůstat v izolaci. 

3D štíty
Když nastala na jaře nouze o účinné štíty 
a roušky, gymnazista Jakub Kabelka vyrobil 
3D tiskem tisíc ochranných štítů, které 
distribuoval po Moravských Budějovicích 
a okolí. Do obsluhy tiskáren a kompletování 
štítů zapojil celou rodinu a řadu přátel.

#vietnamcipomahaji
Do šití a distribuce roušek se zapojili 
i členové organizace Czech Viet, s. r. o., 
a vietnamští influenceři Hai Anh, David Duc 
a Sang. Pod vedením Nguyen Manh Tunga 
vznikl informační portál, facebooková 
a webová stránka Vietnamci pomáhají. 

Navzdory
Dárcovský program Navzdory založil krátce 
po začátku pandemie Radomír Lapčík, 
zlínský podnikatel, zakladatel Trinity 
Bank, pedagog a dlouholetý filantrop, 
v rámci firemního nadačního fondu 
Credo. Radomír Lapčík vložil do programu 
Navzdory 10 milionů korun, které pomohly 
zmírnit dopady nouzového stavu na matky 
samoživitelky a rodiny s postiženými dětmi 
ve Zlínském kraji. 

ZDENĚK MIHALCO
ředitel Nadace Via 
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Kdo by se alespoň jednou v ži-
votě nepídil po tom, jak být 
šťastný. Zkoušíme meditovat, 

cvičit jógu nebo praktikovat mind-
fulness. Běháme maratony, skáčeme 
padákem… A přitom hledáme jen jed-
no, cestu ke spokojenějšímu a napl-
něnějšímu životu, cestu ke štěstí. 
Ve světě filantropie se přitom ví, že 
dobročinnost, pokud probíhá zdravě, 
zvyšuje pravděpodobnost štěstí pro 
obě strany, darující i obdarovanou.

Anna Hogenová je filozofka, spolu-
autorka knihy Žít z vlastního prame-
ne. Absolvovala FTVS a FF UK. Vede 
oddělení filozofie a etiky na Pedago-
gické fakultě UK a zároveň vede ka-
tedru filozofie na Husitské teologic-
ké fakultě UK. Zabývá se tématy jako 
štěstí, pohyb, tělo a tělesnost a filozo-
fií sportu. Po Praze jezdí na kole. 

Filozofie starých Řeků péči o duši, 
kam hledání štěstí spadá, popisova-
la už před 2 500 lety. Jejich dopo-
ručení zkouší Anna Hogenová i na 
sobě samé. I když je to leckdy zkuše-
nost plná trnitých překážek, zábles-
ky štěstí prý stojí za to, vysvětluje 

u kuchyňského stolu, na kterém spo-
čívá tlustá filozofická kniha s jejími 
výpisky hned vedle sušenek a šálku 
turecké kávy.

K čemu nám vlastně 
slouží filozofie?
Filozofie nám pomáhá pochopit, co 
nevidíme očima. K čemu se musíme 
dobrat každý sám v tzv. napětí bytost-
ného tázání. Filozofie je cesta k sobě 
samému. Problémem dneška je, že 
člověk nepotkává tišinu duše. Ani se 
o to nesnaží. 

Proč se o to nesnaží?  
Nemá na to čas?
Pořád se snaží splňovat nějaké cíle, 
úkoly, povinnosti, které před ním 
leží, pořád se snaží růst, někam po-
spíchá. Neustále se poměřuje, chce 
být konkurenceschopný, lepší než 
ten druhý. Nestačí být dobrý, s kaž-
dým dnem musí být lepší a ještě lepší. 
To je podmínka dnešní existence. My 
tomu ve filozofii říkáme přemocňo-
vání, což je nedokonalý překlad ně-
meckého slova die Übermächtigung. 

To celé vede k tomu, že směřujeme 
své životy výhradně k  budoucnos-
ti, a tak nestačíme prožívat to, co je 
v přítomnosti. Přítomnost nám pak 
nepatří a my žijeme v předstihu. 

To nezní zrovna příznivě.  
Jak z toho ven?
Jediná možnost je usebrat se neboli 
žít z vlastního pramene. Když žijete 
z vlastního pramene, tak se stáváte 
odolným vůči okolnímu světu, zís-
káváte šanci být šťastný, naplněný. 
Když člověk nežije z vlastního pra-
mene, říkáme tomu, že je roztroušen. 
Netuší, kdo je, kam směřuje. Falešně 
se domnívá, že ho definují ty předsta-
vy, které mu o sobě dává najevo jeho 
okolí. Přirozeně se pak nesetkává se 
sebou samým. A nastává problém.

Co to ale znamená žít 
z vlastního pramene?
Člověk musí především zůstat věr-
ný sám sobě. Musí se učit navracet se 
k sobě samému. Přestat si stále doka-
zovat, že je uznáván. Nesmí se nechat 
svádět vlivy, které jsou všude kolem 

nás a jež ho odvádějí od sebe samého. 
Najít ten pramen je obrovská práce. 
Musí především k sobě pustit všech-
ny běsy, které v sobě nosíme úplně 
všichni bez rozdílu. Všichni se toho 
také bojíme, a tak je úspěšně vytěs-
ňujeme různými zábavnými aktivi-
tami, hledáme různé rauše. 

Proč se toho bojíme?
Připustit si konečnost života, mít 
smrt v blízkosti duše je velice nepří-
jemné. Dnešní svět nám nabízí sofis-
tikované nástroje, jak toto přehlušit, 
jak se zabavovat a myslet si, že tohle 
je ten pravý život. My ty běsy musí-
me pojmenovat, nebát se jich, mít od-
vahu jim čelit. Jen tak se dostaneme 
k vlastnímu prameni. Na konci této 
cesty, která je hodně náročná a člověk 
k ní musí mít velkou odvahu, je prá-
vě hodně bytí v člověku. Až pak může 
být člověk opravdově šťastný. 

Jak získat to bytí?
Člověk může být málo, víc a nejvíc, ří-
kají staří řečtí filozofové. Člověk ono 
bytí může získat třeba na procházce 

Kdo umí darovat, 
získává víc
Rozhovor s filozofkou Annou Hogenovou o tom, jak se dobročinností 
člověk může znovu setkat se sebou samým, proč je dobré čerpat z vlastního 
pramene a jak v životě nepřehlédnout záblesky štěstí. 
text Naďa Straková / foto Profimedia.cz

Filozofka a pedagožka 
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 
(1946, Fláje), se zabývá fenomeno-
logickou problematikou. Věnuje se 
tématům jako pohyb, pravda jako 
neskrytost, vnitřní vnímání času, 
tělo a tělesnost. K veřejnosti v roz-
hovorech hovoří o odvaze ke štěstí, 
o užitečnosti prodlévání v přítom-
nosti, o odpovědnosti za svět jako 
celek a o nutnosti přijmout vlastní 
smrtelnost. Po maturitě na gymnáziu 
v Žatci, kde byl jejím učitelem mimo 
jiné také Zdeněk Svěrák, studovala na 
FTVS UK tělesnou výchovu a češtinu 
a na FF UK občanskou nauku. Před-
náší na Pedagogické fakultě UK, kde 
vede oddělení filozofie a etiky, a na 
Husitské teologické fakultě UK, kde 
vede katedru filozofie. Mezi její knihy 
patří K fenoménu celku v planetární 
době (2020), Žít z vlastního pramene 
(2019), Čas jako sebepoznání (2014) či 
Jak pečujeme o svou duši (2008).
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v přírodě nebo při čtení knihy, při po-
slechu hudby, při pohledu na hvězd-
nou oblohu, na strom, květinu, coko-
liv…  Důležité je, aby v té dané chvíli 
prodléval. Aby nemyslel na budouc-
nost. Na to, co musí, co by ještě měl, 
jaké povinnosti ho ještě čekají. Aby 
patřil té přítomnosti. To ho přivádí 
k sobě samému. On se usebírá v my-
šlení. Existuje pro to řecké slovo – 
légein. V  tu chvíli cítíte vroucnost 
z  toho, že vás svět kolem přijímá, 
a může to být třeba kytka na zahrád-
ce, stromy v  lese, něčí úsměv. Jste 
otevřený onomu bytí samému, po-
tkáváte tišinu duše. To je pak v člo-
věku hrozně moc bytí a  člověk je 
šťastný. 

Vy to někdy zažíváte?
Ano, zažívám. Trvalo mi dlouho, než 
jsem k tomu dospěla. Také to netr-
vá věčně, jsou to jen záblesky štěs-
tí. Osobně mi v  tom pomáhá jízda 
na kole, nejlépe v přírodě. Šlapu si 
v jednotném tempu a položím se do 
té chvíle, která ke mně přichází, jak 
ona sama chce. Ne, jak já chci. To je 
ten rozhovor s bytím, který součas-
nému člověku dneska chybí. Kdyby 
se to člověk naučil dělat, nemuselo 
by tolik lidí chodit k psychiatrům, 
psychologům, psychoteraupetům 

atd. Nechat na sebe působit krásu 
přírody okolo sebe, ať je to ševelení 
stromů, nebe nade mnou, rostliny 
kolem mě. Docela hezky to umí děti. 
Zastaví se a ponoří do toho okamži-
ku, který právě prožívají, a nemyslí 
na nic jiného než na to, co je právě 
teď.

Spousta lidí dnes tuto 
nenaplněnost cítí, ačkoliv 
v životě dosáhli mnohých 
úspěchů, a nejčastěji hledají 
odpovědi ve východní filozofii. 
Meditace, jóga, mindfulness...
Ano, východ je pro západní civiliza-
ci velmi přitažlivý. Péči o duši však 
popisovali už řečtí filozofové před 
2 500 lety a máte tam úplně všech-
no. Evropa je na péči o  duši, křes-
ťanské lásce a osvícenském rozumu 
postavena. Péčí o duši se v Evropě 
myslí péče o smrt. Smrt je neskry-
tostí, s kterou se člověk během své-
ho života musí potkávat. Člověk žije 
v pravdě, až když se přestává bát smr-
ti. Tohle je ta pravá svoboda. Patočka, 
Heidegger i Platon ji milovali.

Může být pomáhání, darování 
druhému zdrojem naplnění?
Výraz filantropie – opět staré řecké 
slovo – vychází ze slova láska k dru-
hému, k  lidem. Pokud máme rádi 
toho druhého, stane se to, že člo-
věk se v tom druhém znovu potkává. 
A protože je jednou v sobě a podru-
hé v tom druhém, tak má bytí hned 

dvakrát. A čím víc bytí v sobě člověk 
má, tím je šťastnější. Ten, kdo umí 
darovat, získává víc bytí, a tím je i na-
plněnější. Lidé, kteří neumí dávat, 
se koncentrují jen na sebe, na to své 
sum – tedy jsem. Když už tento člověk 
dává nějaký dar, tak za to něco chce. 
Ale to není dar. To je tržní smýšlení. 
Dar musí být charismatem, bez oče-
kávání, že za to něco získáte. 

Mnoho studií naznačuje, že 
i obdarovaní získávají pocit 
vděčnosti, což pak vede k pocitu 
štěstí, lepšímu zdraví a většímu 
sebevědomí. Souhlasila byste?
Ano, i  Řekové už to uměli popsat. 
Lidé, kteří byli obdarováni, prožíva-
jí stav vděčnosti. Je to něco, co ne-
čekali, nevěřili v to, něco, co v nich 
vyvolává pocity dobra, naděje. Když 
je člověk obdarován, vyhání to z něj 
staré jistoty, které byly naplněny. Za-
žívá pokoru, a pokud máte takových 
lidí pohromadě víc – ti, co dávají, a ti, 
kteří přijímají jejich dary –, posiluje 
to společenství a všem se lépe žije.

Jak by asi vypadal svět, kdyby 
všichni žili z vlastního pramene?
Byl by to život, ve kterém by lidé byli 
vděční těm druhým, že je nechají 
žít autenticky, že jim nepodsouvají 
něco, co oni nechtějí, nerozhodují za 
ně, nemají žádná očekávání, cítili by 
vroucnost ke svým bližním, ke světu 
kolem – a tím by se vytvořilo jádro 
společnosti, v níž se dobře žije. 

V mnoha rozhovorech mluvíte 
o tom, že ztráta, otřes, tragická 
událost v životě člověka mohou 
být zkratkou k usebrání, cestou 
k vlastnímu prameni. Způsobil 
nám covid dostatečný otřes?
Myslím, že ne. Někteří lidé to, co si 
tady říkáme, cítí. Ale stejně si mys-
lím, že nebude stačit, aby opravdu 
přestoupili hranici k tomu ontolo-
gickém rozhovoru s  tím, co k  nim 
přichází. Aby si uvědomili, že nejsou 
bozi, že člověk je jen bytost, která je 
přijímána světem. S tím světem sou-
patří. Člověk tu není od toho, aby mu 
poroučel. Pokud nezažije pokoru, nic 
se nezmění.  •

Když je člověk 
obdarován, 
vyhání to 
z něj ty staré 
jistoty, které 
byly naplněny. 
Zažívá pokoru.

KDY JSTE SE POPRVÉ SETKAL 
S FILANTROPIÍ?
Už na základní škole, kdy jsme for-
mou různých sbírek pomáhali ne-
mocným dětem. 

KDY JSTE VY SÁM POPRVÉ 
UDĚLAL NĚJAKÝ CHARITATIVNÍ 
ČI FILANTROPICKÝ POČIN?
Za první drobný filantropický počin 
se dají považovat ony sbírky. Nicmé-
ně více jsem se s dobročinností za-
čal setkávat, když jsme se spolužáky 
vytvořili projekt Nenech to být, kte-
rý pomáhá s odhalováním šikany na 
školách po celém Česku. 

JAK VÁS PROJEKT NAPADL?
Od třinácti let jsme se spolužáky tvo-
řili různé weby a aplikace na zakáz-
ku, ale chyběl nám u nich nějaký větší 
přesah. Když jsme se pak v šestnácti 
zamýšleli nad tím, jaký další projekt 
bychom mohli realizovat, napadla 
nás právě pomoc s  problematikou 
šikany. S tou se setkává téměř každý 
student, my jsme ji zažili na základní 
škole z pozice mlčící většiny. Hledali 
jsme proto zpětně důvody, proč jsme 
se báli promluvit, a na základě toho-
to vzniklo řešení v podobě projektu 
Nenech to být.

JAK PROJEKT NENECH TO 
BÝT VLASTNĚ FUNGUJE?
Na principu online schránky důvě-
ry. NNTB je dostupné na webových 
stránkách i v mobilní aplikaci a cílí 
primárně na onu mlčící většinu. Žáci 
se tedy mohou anonymně svěřit, když 
vidí, že jejich spolužáka ve škole něco 
trápí. Tato informace je následně za-
slána školou pověřeným osobám spo-
lečně s řadou metodik a materiálů pro 
další postup.

MŮŽETE POPSAT NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ 
PŘÍPAD, KDY APLIKACE NNTB POMOHLA?
Přes NNTB děti a  rodiče poslali už 
téměř 6 000 upozornění na riziko-
vé chování, takže příběhů je spousta. 
My jsme některé z nich rozepsali na 
našich webových stránkách, kde si je 
čtenáři mohou případně projít. 

JAKÉ MÁTE ODEZVY?
Velice pozitivní. Samozřejmě ob-
čas se nějaká drobná kritika objeví, 
ale my se snažíme projekt neustá-
le zlepšovat a posouvat ho kupředu. 
V zahraničí se projektu daří hodně 
například v Africe, což nás zpočátku 
trochu zarazilo. 

MÁTE NĚJAKÉHO OBLÍBENÉHO 
FILANTROPA?
Mám jich vícero, ale pokud bych měl 
zmínit pouze jednoho, tak je jím Karel 
Janeček. Líbí se mi jeho práce a akti-
vity, které pro Česko dělá.

MÁ FILANTROPIE NA SVĚTĚ SVÉ 
OPODSTATNĚNÍ? JAK VNÍMÁTE FAKT,  
ŽE FILANTROPIE NĚKDY SUPLUJE STÁT?
Určitě má, díky filantropii je svět 
o něco hezčím a lepším místem. Za 
mě by bylo asi naivní si myslet, že stát 
pomůže všude. Byl bych ale rád, aby 
si stát a jeho představitelé více váži-
li těchto dobročinných aktivit, které 
jeho funkce suplují.

JAKÁ MOHOU BÝT ÚSKALÍ 
DOBROČINNOSTI?
Bohužel ne vždy je dobročinnost rea-
lizována tak, jak nám byla představe-
na, a dochází k různým podvodným 
praktikám. Proto je dobré si vždy 
ověřit organizaci či osobu, jimž pení-
ze darujeme či pro ně nějakou dob-
rovolnickou činnost vykonáváme.  •

O NĚCO HEZČÍ SVĚT

DAVID ŠPUNAR 
(20)
Od třinácti let podniká 
v oblasti IT. V šestnácti letech 
jako student brněnského 
gymnázia spoluzaložil 
dobročinný projekt Nenech 
to být a mobilní aplikaci 
FaceUp.com, kterými 
bojuje proti šikaně a dalším 
problémům na školách. 
Projekt pomohl již více než 
5 900 dětem a zapojilo se do 
něj přes 1 800 škol z celého 
světa. Více na nntb.cz.

Zakladatelé: David Špunar,  
Jan Sláma a Pavel Ihm

Filantropie
Podle tradice vzniklo téma filantro-
pie (z řec. filein, milovat, a anthró-
pos, člověk – láska k člověku) ve 
starém Řecku, kde se dobročinnost 
považovala za nejvyšší projev civili-
zace. Činit dobro má být zásadním 
smyslem lidského bytí. První zazna-
menaný akt filantropie se objevuje 
v tragédii starořeckého dramatika 
Aischyla Upoutaný Prométheus. 
Hrdina Prométheus, který stvořil 
lidstvo z hlíny a dešťové vody, vrátil 
lidem oheň poté, co jim ho nejvyšší 
bůh Zeus odebral za podvod s obě-
tinami. Za trest byl Prométheus 
z rozkazu boha Dia přikován ke ská-
le, kam mu každý den přilétal orel 
vyklovat játra.
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Ať se o majetek dědicové pope-
rou. To stojí v závěti, kterou 
zmiňuje jako tu nejkurióz-

nější ze své praxe JUDr. Jiří Brázda 
ve své knize Notářský pitaval. V Čes-
ku přitom lidé ročně sepíší přibližně 
20 tisíc závětí, jejichž účelem právě 
je zabránit rodinným sporům o ma-
jetek pozůstalého. Pokud má však 
člověk filantropické srdce, může 
svou dobročinnost dotáhnout do 
úplného konce. Stačí do své poslední 
vůle napsat jakožto dědice vybranou 
nadaci, instituci či projekt, kterým 
posléze fi nance a  majetek, či jeho 
část, připadnou. Jak jednoduché to 
je, se snaží říci projekt Závěť pomá-
há, za nímž stojí Koalice za snadné 
dárcovství. 

Ve světě je to už rozšířená pra-
xe, která pomalu, ale jistě proniká 
i  k  nám. Dobročinná závěť má do-
konce i svůj den, 13. září. Podle prů-
zkumu společnosti Comtech Group 
si 58 procent dotazovaných seniorů 
v Česku myslí, že odkázat část svého 
jmění na dobrou věc je správné. I tak 
ovšem zůstává stárnutí a  umírání 
v Česku téma stále okrajové. Ačkoliv 
o konečnosti svého života víme, nera-
di si jej připouštíme – a už vůbec ne-
chceme podobné myšlenky zhmot-
ňovat do ofi ciálních dokumentů typu 
závěť. Strach, že díky jejímu sepsá-
ní si smrt přivoláme, patří k nejčas-
tějším mýtům kolem poslední vůle. 
Přitom opak je pravdou. Schopnost 

včas uspořádat veškeré své záleži-
tosti i přijetí vlastní smrtelnosti po-
dle průzkumů život spíše prodlužu-
jí. Česká společnost ale k tématům 
spojeným se stárnutím a smrtí tepr-
ve dozrává. Nevnímáme je jako přiro-
zenou součást našeho každodenního 
života a nechceme je řešit, dokud se 
nás přímo nedotýkají. Proto nese-
pisujeme závěti, nemluvíme o tom, 
jak má vypadat náš pohřeb ani jak 
si přejeme nebo nepřejeme umí-
rat. Otevírat témata, která se zda-
jí na první pohled těžká, má přitom 
opačný efekt. Ulehčují náš odchod 
a pozůstalým zjednodušují život. Je 
dobré si závěť představit jako příle-
žitost pro někoho po nás. Jak říká ho-
landský fundraiser Theo Hesen, není 
nutné v souvislosti se závětí mluvit 
hned o umírání, mluvme o darování. 
Pozitivní přístup se zkrátka vyplácí 
i u smrtelně vážných témat. 

Velký majetek, 
velké starosti
Pozitivní přístup rozhodně nechyběl 
portugalskému bezdětnému aristo-
kratovi Luisi Carlosovi. Než před tři-
nácti lety ve věku 42 let zemřel, roz-
hodl se svým majetkem obdarovat 
70 lidí, které náhodně vybral z tele-
fonního seznamu a zapsal do své po-
slední vůle. Známé jsou i případy, kdy 
osamělí miliardáři vystavěli psí ho-
tely nebo měrou vrchovatou zabez-
pečili kočičí útulek. Některé závěti 

jsou nejen dobročinné, ale i poetické. 
V roce 2007 odkázal bývalý pilot RAF 
a kanadský investiční bankéř Keith 
Owen svůj majetek ve výši 2,85 milio-
nu dolarů městu Sidmouth v Devonu, 
kam rád jezdil na dovolenou. Peníze 
věnoval místní komunitní organiza-
ci s podmínkou, že za část peněz na-
koupí milion cibulovin, aby pobřežní 
město rozkvetlo barvami. Dále sta-
novil, že 125 000 liber ročně musí 
být vynaloženo na správu a  údrž-
bu města. Město svůj závazek řád-
ně plní a z celkového počtu milionu 
cibulek už nakoupilo a vysadilo 200 
tisíc kusů. 

V českém prostředí patří mezi prů-
kopníky dobročinné závěti ústecký 
podnikatel a fi lantrop Martin Hau-
senblas. „Řadu let podporuji nejrůz-
nější fi lantropické projekty. Důležité 
pro mě je, aby pomoc byla systema-
tická, a to je i důvod, proč dlouhodobě 
spolupracuji s Nadací Via a Ústeckou 
komunitní nadací. Nadace fi nancují 
činnost z darů, ale také z výnosů kme-
nového jmění. Čím je tedy kmenové 
jmění vyšší, tím méně jsou nadace zá-
vislé na aktuální přízni dárců. Právě 
kmenové peníze, a tedy nezávislost 
kvalitních nadací, které si dlouhé 
roky budují jméno, chci posílit.“

Obě nadace tak po smrti Martina 
Hausenblase získají částku 200 až 
300 milionů korun. Právě tolik to-
tiž činí hodnota třicetiprocentních 
podílů, jež má Martin Hausenblas 

ve fi rmách Adler a Liftago a které se 
jim v již sepsané závěti rozhodl da-
rovat. Nevylučuje zároveň, že stejně 
jako dozrál k rozhodnutí využít zá-
věti jako způsobu darování, dozraje 
v budoucnu k rozhodnutí procento 
na charitu uvedené v závěti zvýšit. 
„Impulzem, který mě k tomuto kro-
ku vedl, byla životní etapa, v níž se na-
cházím. Je mi sedmačtyřicet let, mi-
nulý rok jsem se oženil a přemýšlíme 
o dětech. To je zodpovědný a nároč-
ný krok sám o sobě, v našem případě 
ještě náročnější o to, že jsme gayové. 
Začal jsem přemýšlet o uspořádání 
svých vztahů, a tím pádem i o závě-
ti. Na všechny otázky ještě nemám 
jednoznačnou odpověď. Vím ale, že 
procenta odkázaná nadacím nesní-
žím, to spíše naopak.“

Darování ze závěti bylo doposud 
spojováno hlavně s lidmi, kteří jsou 
bezdětní a nemají žádné další dědice. 
Martina Hausenblase k rozhodnutí 
spojit svou závěť s dobročinností na-
opak budoucí potomci přivedli. Lás-
ku a vzdělání vnímá jako to hlavní, co 
by se svým mužem chtěl dětem po-
skytnout, ovšem nad otázkou mož-
ného přímého předání majetku má 
prozatím otazník. „Kladu si otázku, 

jestli by to pro ně nebyla spíš zátěž. 
Pytel peněz může být prokletí a já ne-
chci, aby je peníze připravily o moti-
vaci budovat si svůj život po svém ani 
aby jimi byly rozmazlené.“ 

Trvalé štěstí
Závěť je možné sepsat podomácku, 
ovšem s tím rizikem, že ji možná ni-
kdo nenajde. Pomoci může uchování 
takto sepsané závěti u notáře, který 
ji zapíše do evidence právních jed-
nání pro případ smrti. Ovšem nej-
jistější způsob je sepsat závěť přímo 
u notáře. 

Ať už se člověk rozhodne posled-
ní vůlí podpořit kohokoliv a jakou-
koliv částkou, jedno je jisté. Může 
odcházet s klidem na duši, že se kvů-
li jeho pozůstalosti pravděpodobně 
nepohádá příbuzenstvo. S konfl ikty 
ohledně dědictví mají totiž zkušenost 
až tři čtvrtiny pozůstalých.* Proč tedy 
závětí sporům nepředejít a rovnou se 
nezamyslet nad tím, jestli naše smrt 
může znamenat ještě jeden dob-
rý skutek. Například za 259 981 010 
Kč, což je suma, která v  roce 2016 
propadla státu po lidech bez dědice 
a bez závěti, by se jich mohlo usku-
tečnit obrovské množství. 

Jde tedy především o  to vědět, 
že dobročinná závěť existuje a že je 
snadné ji sepsat. Pak budou sumy 
propadající státu nižší a bude naopak 
přibývat projektů, které kromě pe-
něz na svou činnost získají i důvěru 
budoucího dárce. A to je pro každou 
neziskovou organizaci významný zá-
vazek. Závěť se tak může stát nejen 
novým nástrojem fundraisingu, ale 
především způsobem, jak kultivovat 
a rozvíjet dárcovství u nás. Martin 
Hausenblas k  tomu pokládá jeden 
z prvních stavebních kamenů. „Dlou-
há léta jsem podnikal s představou, že 
majetek je zdrojem štěstí. Dnes spíše 
vnímám majetek jako velkou odpo-
vědnost a trvalé štěstí nalézám v pro-
spěšných činnostech, ne v hromadě-
ní majetku. Moje současná strategie 
je žít smysluplný život, založit rodinu 
a být přínosný svému okolí. A až tady 
nebudu, dostanou příležitost dělat 
smysluplné věci vybrané nadace. Ty 
mají přece jen větší životnost než po-
míjivá lidská schránka.“ •

*  Zdroj: Průzkum zpracovaný analytikem Ivanem 
Tomkem s využitím online panelu společnosti 
IPSOS ČR. Průzkumu se v srpnu 2016 zúčastnilo 
525 lidí. 

Až tady nebudu
Už jste někdy mysleli na závěť? Komu odkážete, co je vám drahé? A víte, že existuje 
dobročinná závěť, takže fi lantropem můžete být i tehdy, když už tu nebudete?
text Simona Bagarová
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