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Firemní nadace a fondy darovaly téměř půl miliardy
Na charitu u nás podle dat z výzkumů daruje každý druhý Čech. A jak vyplývá
z dat aktuálního průzkumu společnosti InsightLab, očekávají Češi dárcovství i
od firem. Analýza, kterou vypracovalo Fórum dárců, ukázala, že firemní nadace
a fondy vloni věnovaly 444 milionů na veřejně prospěšné a charitativní projekty.
„Ačkoliv firemní nadace a fondy tvoří zhruba 12% z celkového počtu nadací a fondů u
nás, tvoří jejich podíl na darech necelou polovinu,“ říká Klára Šplíchalová z Fóra dárců.
„Celkem sledovaných TOP 150 českých nadací věnovalo necelou 1,1mld.“

Graf č. 1 – nadace a fondy podle zřizovatele
Působnost firemních nadací a fondů je nejčastěji celorepubliková, a to ve více než 80 % to je stabilní trend, který platí již od roku 2003. Spíše výjimečně mají působnost
krajskou, nejčastěji v návaznosti na sídlo a působení zřizovatele, např. Nadace PRECIOSA
apod.
Firemní nadace a fondy nejčastěji investují do podpory a rozvoje vzdělávání, dále kultury,
oblasti sociální, zdravotní a humanitární a dětí a mládeže. Nejméně pak věnují svoje
prostředky na oblast ochrany lidských práv, nemovité kulturní památky a rozvoj
neziskového sektoru.
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Firemní nadace obvykle příliš s institutem nadačního jmění nepracují a zapisují jej v jeho
zákonem stanovené minimální výši, tedy 500 000 korun. A to včetně těch, které rozdělují
významné vysoké roční příspěvky svým příjemcům. Výjimku tvoří ale například Nadace
Depositum Bonum, jejímž zřizovatelem je Česká spořitelna a do jejíhož nadačního jmění
byly vloženy nevyzvednuté zůstatky z vkladních knížek, přičemž zapsaná výše nadačního
jmění této nadace činí 1, 2 mld.
Celkem podle dostupných údajů rozdělily sledované firemní nadace a fondy v roce 2014
celých 444 989 743 korun. Největším firemním nadačním dárcem je Nadace ČEZ s více
než 162 miliony investovanými korunami. Podobně jako například ve Velké Británii, i u
nás tvoří většinu grantových příspěvků od firemních nadací a fondů dary první desítky
největších, a to celých 342 milionů (s tím, že téměř 163 milionů věnovala nadace ČEZ).
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