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ABSTRAKT 

ČEPELOVÁ, Alena: Firemní dobrovolnictví a dárcovství (Bakalářská práce)/ Alena 

Čepelová – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety Bratislava. 

Detašované pracovisko Ţilina II – Školitel: PhDr. Tímea Trzos, Ph.D. Stupeň odborné 

kvalifikace: Bakalář sociální práce – Ţilina : Detašované pracovisko Ţilina II, 2011. 67 s. 

 

 

 

Bakalářská práce vymezuje základní pojmy, které jsou spojeny s firemním 

dobrovolnictvím a dárcovstvím. Také upozorňuje na fakt, ţe rok 2011 byl vyhlášen 

Evropským rokem dobrovolnictví. Cílem práce bude analyzovat přínos firemního 

dobrovolnictví pro komunitu ze strany firem, zaměstnanců a neziskových organizací.    

Třetí kapitola bude zaměřena na jednu z největších firem v ČR – skupinu ČEZ, která drţí 

jiţ několik let prvenství v ţebříčku TOP firemní filantrop.  

 

 

 

Klíčová slova 
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ABSTRACT  

ČEPELOVÁ, Alena: Corporate Volunteering and Donorship (Bachelor Thesis)/ Alena 

Čepelová -  St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava. Detached 

Workplace Ţilina II - Supervisor : PhDr. Tímea Trzos, Ph.D. Level of professional 

qualification: Bachelor of Social Work – Ţilina: Detached Workplace Ţilina II, 2011. 

 

  

 

The bachelor thesis defines the basic concepts associated with corporate volunteering and  

donorship. Also the European Year of Volunteering 2011 is mentioned. The aim of the thesis 

will be the analyse of benefits in corporate volunteerism and donorship to the community by 

firms, employees and non-profit organizations. The third and the last chapter will be focused 

on one of the largest firm in Czech Republic - ČEZ, which already holds the leadership in the  

TOP Corporate Philanthropist.   
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ÚVOD 

 

Rok 2011 byl vyhlášen Radou ministrů Evropské Unie Evropským rokem 

dobrovolnictví. Gestorem v těchto záleţitostech je na Slovensku Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky a v České republice pak Ministerstvo školství mládeţe 

a tělovýchovy. Snahou Evropského roku je zviditelnit dobrovolnictví a zlepšit podmínky      

pro jeho rozvoj. 

Jelikoţ se jedná o důleţitý fenomén, se kterým se často setkáváme i ve svých 

zaměstnáních či soukromém ţivotě, pak i bakalářská práce je zaměřena na problematiku 

firemního dobrovolnictví, dárcovství a dalších souvisejících aktivit. Cílem předloţené 

bakalářské práce je analyzovat přínos firemního dobrovolnictví a dárcovství pro společnost 

nejen ze strany firem, ale také ze strany zaměstnanců a neziskových organizací. Zároveň       

se zaměříme na jednu z největších firem v České republice – Skupinu ČEZ, která drţí 

prvenství v ţebříčku TOP firemní filantrop v České republice v kategorii za absolutní objem 

prostředků věnovaných na podporu projektů neziskových organizací. 

Bakalářská práce je tvořena teoretickou částí a praktickými ukázkami konkrétních 

dobrovolnických aktivit. Skládá se ze tří kapitol a několika podkapitol. První kapitola                 

charakterizuje Evropský rok dobrovolnictví a vymezuje základní pojmy týkající                     

se dobrovolnictví, dobrovolníků, dárcovství. Obsahem druhé kapitoly je firemní filantropie       

ve světě, na Slovensku a v České republice, jakoţ i ţebříček TOP firemní filantrop. Třetí 

kapitola je věnována společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ v dané oblasti se zaměřením     

se na projekty, spolupráci, pomoc, úsilí, nadšení, prospěch, rozvoj, podporu, zvyšování kvality 

ţivota, modernizaci a odstraňování bariér. 

Firemní dobrovolnictví, dárcovství a firemní filantropie jsou pojmy, které se postupně 

dostávají do podvědomí naší společnosti. V rámci Evropské unie, a to zejména ve Velké 

Británii, jsou tyto termíny samozřejmou součástí společenského ţivota. Z jednotlivých pojmů 

vyplývá, ţe se týkají finančních a věcných darů, případně poskytováním konkrétních sluţeb 

neziskovým organizacím. 

Při zpracovávání relevantních skutečností je pouţita metoda obsahové analýzy 

dokumentů, pouţité literatury a dalších, zejména obrazových materiálů. Hlavním zdrojem 

informací pro bakalářskou práci byla literatura, většinou z posledního období a informační 



 

prameny publikované v elektronické podobě. Jelikoţ je firemní dobrovolnictví a dárcovství     

v naší zemi relativně „mladý“ pojem, mnoţství dostupné literatury tomu odpovídalo ve smyslu 

relativně omezených zdrojů. 

Získané poznatky z knih a dalších dostupných materiálů, které vymezují pojem 

firemního dobrovolnictví a dárcovství byly zpracovány za účelem poukázat na význam aktivit, 

které výrazně zlepšují kvalitu ţivota osob a také konkrétních cílových skupin ve společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ A DÁRCOVSTVÍ 

 

Ve stále více firmách jiţ není jediným kritériem úspěšnosti zisk, ale mezi své priority 

řadí i  tzv. společenskou odpovědnost.  

Společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate 

Social Responsibility, pro který pouţíváme zkratku CSR. Znamená takový způsob vedení 

firmy a budování vztahů s partnery, který zlepšuje reputaci a důvěryhodnost podniku. Také lze 

CSR definovat jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně 

k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Evropská komise v tzv. Zelené knize, vydané 

v roce 2001, definuje CSR takto: Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje 

sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy ve spolupráci                         

se zainteresovanými stranami neboli stakeholdery, coţ jsou zákazníci, akcionáři, zaměstnanci, 

obchodní partneři, dodavatelé a další. (http://www.csr-online.cz). 

I kdyţ tato činnost není společností vyţadována, je obecně velmi významná. Nejen,    

ţe svými aktivitami napomáhá rozvoji společnosti, ale i přímé zapojení zaměstnanců             

do projektů má nemalý význam. Jde o společnou podporu neziskových organizací 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy zaměstnanci podporují neziskovou organizaci        

svou činností, zatímco jejich firma hradí všechny náklady spojené se zvolenou pomocí.  

 

 

1.1  EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ  2011  

 

Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství byl vyhlášen 

Radou ministrů Evropské Unie ve všech členských zemích po celý rok 2011. Hlavním cílem 

Evropského roku dobrovolnictví je podpora občanského sektoru, zejména dobrovolných 

činností napříč oblastmi, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. 

(http://www.msmt.cz/mladez/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011-erd). 

Evropský rok dobrovolnictví 2011 má své logo a slogan. Oficiální logo a slogan 

'Volunteer! Make a difference' reprezentuje Evropský rok dobrovolnictví. 

(http://erd.dobrovolnictvo.sk/). 



 

Evropský rok dobrovolnictví 2011 znamená pro Slovensko několik nových a dlouho 

očekávaných aktivit. Jde o kampaň zaměřenou na širší zapojení lidí do dobrovolnictví              

a o přípravu dobrovolnických organizací na lepší péči o dobrovolníky. Dále o výzkum,          

ve kterém budou získány údaje o mnoţství dobrovolníků, ale i o motivech a bariérách 

veřejnosti vůči zapojování se do dobrovolnických aktivit. Jednou z nejvýznamnějších aktivit   

je práce na legislativě dobrovolnictví, na které se podílí Ministerstvo vnitra ve spolupráci 

s dobrovolnickými organizacemi. Na otevření Evropského roku dobrovolnictví 2011,         

které se konalo 3. prosince 2010 v Bratislavě, státní tajemník ministerstva vnitra              

Maroš Ţilinka oznámil, ţe ministerstvo na zákoně pracuje a má v úmyslu předloţit návrh 

zákona v polovině roku 2011. Ministerstvo vnitra Slovenské republiky přizvalo zástupce 

občanského sdruţení C.A.R.D.O., aby se podíleli spolu s dalšími třemi nevládními 

organizacemi na tvorbě zákona o dobrovolnictví. Občanské sdruţení C.A.R.D.O. působí        

na Slovensku od roku 2004. Podílí se na rozvoji dobrovolnictví na Slovensku a spolupracuje 

s partnerskými dobrovolnickými organizacemi a dobrovolnickými centry na Slovensku           

a v zahraničí. (http://erd.dobrovolnictvo.sk/). 

Gestorem v České republice v roce 2011 je Ministerstvo školství, mládeţe                     

a tělovýchovy.  Stěţejní cíle jsou následující:  

1) usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a tam, kde je třeba,              

řešit stávající překáţky bránící dobrovolným činnostem;  

2) umoţnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili kvalitu svých činností,          

tedy i dobrovolnických;  

3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany tvůrců politik, organizací občanské 

společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání 

i zaměstnavatelů;  

4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.  

Aktivity v rámci Evropské roku dobrovolnictví 2011 jsou financovány z grantu 

Evropské komise a kofinancovány Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy.   

V prosinci 2010 proběhla celostátní Síťovací konference k Evropskému roku dobrovolnictví 

konaná v Berouně, na základě které byly stanoveny pracovní skupiny pro deset oblastí 

dobrovolnictví v České republice. Pracovní skupiny sdruţují zejména neziskové organizace    



 

a další subjekty občanského sektoru působící v oblastech dobrovolnictví, pracují 

s dobrovolníky či mají zájem o naplňování některého z cílů.  

Aktuálně v rámci realizace Evropského roku dobrovolnictví v České republice působí deset 

tematických pracovních skupin: dobrovolnictví ve zdravotnictví, v sociálních sluţbách, 

kultuře, sportu, v práci s dětmi a mládeţí, v ekologii, mezinárodní dobrovolnictví, firemní 

dobrovolnictví, komunitní dobrovolnictví a dobrovolnictví v krizových situacích. 

(http://www.msmt.cz/mladez/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011-erd). 

Po celý rok 2011 bude probíhat turné se zastávkami ve všech státech Evropské Unie. 

Kaţdé zastavení v členském státě potrvá přibliţně deset dnů, přičemţ bude dobrovolníkům 

nabídnuta moţnost prezentovat svou činnost, uskutečnit vzájemná setkání, oslovit politické 

činitele a širokou veřejnost, vyjádřit své odhodlání a nadšení, jakoţ i debatovat o klíčových 

otázkách budoucnosti své práce. Na Slovensku se zastavení uskuteční v Bratislavě ve dnech  

14. 11.  - 20. 11. 2011 a v České republice se zastavení uskuteční v Praze ve dnech 2. 11.  – 

8.11. 2011. (http://europa.eu/volunteering/cs/tour). 

 

1.2 DOBROVOLNICTVÍ  

 

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých,           

kterou poskytují občané bezplatně. Dobrovolnictví je často profesionálně organizováno                      

a je pravidelným a spolehlivým zdrojem pomoci pro nestátní neziskové organizace,           

které s dobrovolníky spolupracují. Zároveň je zdrojem zkušeností, záţitků i příleţitostí        

pro osobní růst dobrovolníků. Role dobrovolníka je vymezena tak, aby se příjemce dobrovolné 

pomoci   na ni mohl spolehnout. Proto je většinou dobrovolník součástí organizace, která mu 

nabídne příleţitost k dobrovolné aktivitě. Můţe se jednat o jednorázovou akci,                   

nebo dlouhodobou dobrovolnou spolupráci. (Tošner, Sozanská, 2006). 

Dobrovolnictví reprezentuje jeden ze základních pilířů fungující společnosti. Je cílenou 

činností, kterou jedinci vykonávají z vlastní vůle, protoţe jim není lhostejné, co se okolo nich 

děje. Touto činností nezískávají finanční odměnu, ale osobní zadostiučinění. O dobrovolnictví 

můţeme hovořit jako o určitém stavu smýšlení, které stimuluje, motivuje lidi, rozvíjí        



 

jejich empatii a ochotu pomoci. Dobrovolnictví je přítomné především v oblastech,                

ve kterých státní organizace a trh nenacházejí adekvátní odpověď na problémy společnosti.  

(http:// www.1snsc.sk/dobrovolnictvo). 

Dobrovolnická sluţba můţe být krátkodobá nebo dlouhodobá. Dlouhodobá                 

je vykonávána po dobu delší neţ 3 měsíce bez ohledu na počet hodin v kalendářním týdnu. 

Přijímající organizací je právnická nebo fyzická osoba, pro jejíţ potřebu je dobrovolnická 

sluţba vykonávána. (http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx).  

Dobrovolnickou sluţbou je činnost, při níţ dobrovolník poskytuje:  

a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiţeným, seniorům, 

příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, 

osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakoţ i pomoc při péči o děti, 

mládeţ a rodiny v jejich volném čase, 

b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně               

a zlepšování ţivotního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání 

kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo c) 

pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů 

mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. (Zákon      

č. 198/2002 Sb. § 2 odst. 1). 

V současném světě představuje dobrovolnictví fenomén ukazující na moţnost souţití, 

které je zaloţeno na vzájemné pomoci a solidaritě. Novým jevem jsou organizace                    

a jednotlivci, kteří se dobrovolnictvím zabývají profesionálně. Aby byla dobrovolná činnost 

účinná, je potřeba její efektivní, profesionální organizování. Dobrovolnictví ve světě dosáhlo 

takového rozsahu, ţe byl vytvořen nový obor – management dobrovolnictví. (Kolektiv autorů, 

2008).  

I profesionálně vedené dobrovolnictví si můţe zachovat neformálnost a spontaneitu, 

které jsou pro dobrovolnictví nepostradatelné. Dobře organizované dobrovolnictví se můţe 

stát nedílnou součástí organizace, kdy profesionálové a dobrovolníci tvoří sehraný tým. 

(Tošner, Sozanská, 2006).  

Dobrovolnictví v sociálních sluţbách je jedním z nejpočetněji zastoupených, a to nejen 

z hlediska vyuţití dobrovolnické činnosti, ale i z hlediska přebírání sluţeb, které v minulých 

desetiletích byly často nedostatečně zajišťovány pouze státem. Vyuţití dobrovolníků 



 

v sociálních sluţbách vyţaduje profesionální management. Dobrovolníky je nutné připravit     

na citlivý přístup a zároveň organizaci na přijetí dobrovolníků, včetně vyškolení vlastních 

koordinátorů dobrovolníků v organizaci. Zejména v této souvislosti je nezastupitelná funkce 

nově vznikajících dobrovolnických center jako zdroje metodické pomoci, výcvikových            

a supervizních programů a také propagace dobrovolnictví ve společnosti. 

(http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/). 

Na Slovensku se o dobrovolnictví a zapojení se do dobrovolnických aktivit začalo 

hovořit aţ po roce 1989. V roce 1995 se v Slovenské republice zapojilo do dobrovolnických 

aktivit 13 % občanů, v roce 1998 přibliţně 19 % občanů a v roce 1999 opět 13 % občanů. 

V současnosti dobrovolníci pracují převáţně v mimovládních organizacích. (Mydlíková et al., 

2002).  

Postoj k dobrovolnictví je v České republice výrazně negativnější či pasivnější         

neţ postoj k dárcovství. Naprostá většina těch, kteří se zatím do dobrovolnictví nezapojili,       

o této aktivitě dosud nikdy neuvaţovala a ani po oslovení nějakou organizací by nebyli 

připravení dobrovolnou činnost vykonávat. Nejčastěji deklarovanou příčinou neochoty zapojit 

se do dobrovolnictví byl nedostatek času, nedostatek vhodných příleţitostí k dobrovolné práci     

a také nedostupnost informací. (Frič et al., 2001). 

Firemní dobrovolnictví je koncept, ve kterém se spojují obecně prospěšné aktivity 

podniku s podporou dobrovolné činnosti zaměstnanců. Lidem, kteří mají zájem o práci            

v některé charitativní organizaci, jejich zaměstnavatel umoţní jít pomáhat v pracovní době. 

Firma podporuje zájem svých zaměstnanců o veřejně prospěšnou dobrovolnou práci tím,       

ţe tuto činnost uznává a oceňuje. (CSR FÓRUM 01/2007, 2007).  

„Doporučujeme vyhýbat se spojení dobrovolná práce. Pojem práce má úzkou vazbu   

na činnost vedoucí k výdělku podle pracovněprávních předpisů a s nimi souvisejících 

daňových a pojistných aspektů. Proto při uzavírání kontraktů či dohod s dobrovolníky 

pouţíváme příkazní nebo nepojmenované smlouvy podle občanského zákoníku a drţíme       

se termínů dobrovolná sluţba a dobrovolná činnost.“ (Tošner, Sozanská In: Tošner, Sozanská, 

2006, s. 37). 

Firemní dobrovolnictví je forma firemního dárcovství – firma poskytne neziskové 

organizaci práci a čas svých zaměstnanců. Jde o společnou podporu neziskového sektoru 

zaměstnavatelem a zaměstnancem: zaměstnanci pomáhají svou činností a nasazením a firma 



 

uhradí všechny spojené náklady. Prostřednictvím firemního dobrovolnictví je moţné přirozeně 

propojit komerční a neziskový sektor. (www.zapojimse.cz/Obsah/firemni-dobrovolnictvi-

1.html). 

Pojem firemní dobrovolnictví je přejatý z anglického termínu "corporate volunteering". 

Anglosaské země mají v této oblasti dlouholetou, bohatou tradici a patří mezi světové 

rekordmany v počtu zaměstnanců angaţovaných v neziskovém sektoru. Firemní 

dobrovolnictví se však pomalu etabluje i v dalších zemích včetně České republiky. Existují 

desítky forem firemního dobrovolnictví. V Anglii jsou běţné peněţní sbírky                       

mezi zaměstnanci, které mateřská firma navyšuje na dohodnutý obnos. 

(http://intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

Dobrovolnictví můţe mít formu tzv. secondementu, kdy firma dočasně přidělí 

pracovníka podniku na práci do neziskové organizace na období alespoň 6 měsíců. V České 

republice se zatím tento způsob příliš nepouţívá, i kdyţ v zahraničí je poměrně oblíbený.      

Ve Velké Británii je běţnou součástí kariéry zaměstnance firmy. Obě organizace přitom 

získávají: nezisková organizace pracovní sílu zdarma a firma flexibilního zaměstnance           

se spoustou nových zkušeností. (Fórum dárců, 2006). 

První projekt Firemního dobrovolnictví, který realizovalo Fórum dárců v České 

republice, se uskutečnil v roce 2005 s dobrovolníky z firmy T-Mobile a zúčastnilo se ho       

109 dobrovolníků, zatímco v roce 2006 to bylo jiţ 346 dobrovolníků. Zájem firem                    

i zaměstnanců  o filantropickou činnost stále roste. (CSR FÓRUM 01/2007, 2007). 

V roce 2005 proběhlo ve spolupráci s českými firmami 170 dobrovolnických dní        

ve 30 organizacích, v roce 2010 to bylo jiţ 4250 dobrovolnických dní ve 450 veřejně 

prospěšných organizacích. V letech 2005 - 2010 se zapojilo do programu 35 firem,         

jejichţ zaměstnanci byli aktivní téměř ve 12 000 dobrovolnických dní ve všech regionech 

České republiky. Tato činnost v přepočtu na průměrnou mzdu přestavuje hodnotu téměř        

18 milionů Kč. Nejvíce je pomoc zaměřená na ţivotní prostředí a ekologii. V roce 2010 bylo 

tomuto tématu věnováno 42% dobrovolnických dní. Dále sociální a zdravotní oblast (v roce 

2010 - 29%), oblast podpory dětí a mládeţe (v roce 2010 - 17%).  V současné době                

se postupně proměňuje obsah programů firemního dobrovolnictví. Firmy se snaţí více 

spojovat programy firemního dobrovolnictví   s regionální nebo oborovou působností a rovněţ 



 

se snaţí více vnímat aktuální potřeby veřejně prospěšného sektoru. 

(http://www.zapojimse.cz/). 

Evropská cena za firemní dobrovolnictví je realizována ve spolupráci s britskou 

organizací Business in the Community. Česká republika se do něj zapojila – jako jedna           

z 22 evropských zemí – prostřednictvím platformy Byznys pro společnost. Evropská cena             

za firemní dobrovolnictví 2011 má přesně vymezený cíl: vyhodnotit nejefektivnější evropské 

programy firemního dobrovolnictví, které se zaměřují na rozvoj dovedností znevýhodněných 

skupin a podporu jejich uplatnění na trhu práce. Donedávna bylo poslání firemního 

dobrovolnictví poměrně prosté: pomoc ve veřejně prospěšné sféře. V současnosti se však 

situace mění a jedním z trendů firemního dobrovolnictví se stal posun od darování aktivního 

času zaměstnanců na jakýkoli veřejně prospěšný účel ke strategickému dobrovolnictví,      

které pečlivě zvaţuje, jak s časem a energií dobrovolníků co nejefektivněji naloţit                  

se zaměřením  na nejpalčivější problémy v dané komunitě a na nejpotřebnější cílové skupiny. 

(http://www.publicon.cz/Sluzby/Vydavatelstvi-1/CSR-Forum-6-2010/Ceska-reprezentace-ve-

firemnim-dobrovolnictvi-miri-do-Evropy.html). 

 

1.3 DOBROVOLNÍK 

 

Dobrovolník (latinsky voluntarius – ochotný, anglicky volunteer – dobrovolník) 

poskytuje sluţbu jiným v partnerském duchu bez nároku na odměnu prostřednictvím 

společného úsilí anebo pod záštitou dobrovolnické organizace. V roce 1985 Valné 

shromáţdění Organizace spojených národů určilo 5. prosinec za Mezinárodní den 

dobrovolníků a dne 20. listopadu 1997 vyhlásilo rok 2001 za Mezinárodní rok dobrovolníků. 

(Mydlíková et al., 2002). 

Dobrovolník dává svůj zájem a čas a jeho aktivita je společensky vysoce ceněna,           

i kdyţ  ji dělá jen pro radost. Avšak dobrovolník nesmí být přetíţen, proto se kaţdý zaváţe   

jen k tomu, co bez problémů dát můţe a chce. Na dobrovolníka musí být stoprocentní 

spolehnutí. (Svatošová, 2008). 

Dobrovolníkem můţe být kaţdý, kdo rád poskytne svůj čas a energii na pomoc 

někomu, kdo ji zrovna potřebuje, pracuje s chutí a dobře, umí dodrţet slovo a zakládá              



 

si na své spolehlivosti. Chce získávat zkušenosti z jiného prostředí a potkávat zajímavé lidi         

a má z pomoci druhým dobrý pocit. (Skupina ČEZ, 2010). 

Dobrovolníci vykonávají široké spektrum činností – od vysoce kvalifikovaných, 

středně manaţerských i pomocných aktivit. Důraz se klade na to, aby všechny činnosti byly 

hodnoceny v zásadě stejně a neupřednostňovaly se ty více kvalifikované. Angaţovat 

dobrovolníka na nekvalifikovanou (např. fyzicky náročnou) činnost je spíše problematické, 

neboť by se mohlo jednat o vznik dojmu, ţe organizace dobrovolníka zneuţívá. Největší 

zájem je o práci s klienty nebo o přímou účast na akcích pořádaných organizací. Mnozí 

dobrovolníci ale rádi podporují organizaci tím, ţe pro ni vytvářejí určité technické zázemí 

(administrativní práce, jazykové překlady, distribuce tiskovin). (Frič et al., 2001). 

Dobrovolníkem můţe být fyzická osoba  

a) starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické sluţby na území České republiky, 

b) starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické sluţby v zahraničí, která se na základě         

svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou sluţbu. 

(Zákon č. 198/2002 Sb. § 3 odst. 1). 

Podle odborníků na dobrovolnictví není ani tak obtíţné dobrovolníka získat, jako si ho 

udrţet. Proto je nutné se věnovat otázce odměňování dobrovolníků. Nejčastěji jsou 

dobrovolníci odměňování formou „morálních odměn“. Osobní pochvala a ocenění 

dobrovolníka, veřejné poděkování v novinách, výročních zprávách, bulletinech apod.    

Některé organizace dávají dobrovolníkům drobné dárky, často vyrobené právě v daném 

zařízení. (Frič et al., 2001). 

Dobrovolníci z firem při veřejně prospěšné práci poznají, jak neziskové organizace 

fungují a jak důleţité je jejich poslání. Osobní zkušenost v neziskové organizaci umoţňuje 

dobrovolníkům pochopit sociální problematiku, novým pohledem se podívat na ţivot              

v komunitě a pěstovat pocit odpovědnosti k prostředí, ve kterém ţijí. 

(http://www.zapojimse.cz/Obsah/pro-firmy-a-zamestnance-4.html). 

Neziskové organizace mohou firemní dobrovolníky vyuţívat na čistě charitativní 

pomocné činnosti, např. v oblasti přímé pomoci dětem, seniorům, osobám sociálně 

znevýhodněným. Potřebná pomoc je však i odborné povahy, kdy dobrovolníci z firmy 

pomohou vytvořit PR nebo marketingový plán neziskové organizace, vytvoří webové stránky 

či počítačovou síť. Zároveň se ukazuje, ţe zaměstnanci, kteří pracují jako dobrovolníci,          



 

si mohou osvojit celou řadu nových dovedností, které následně uplatňují ve firmě. (Fórum 

dárců, 2006). 

Firemní dobrovolník má právo:  

 dostat vyčerpávající informace o organizaci, které bude pomáhat, a o práci, jiţ bude 

vykonávat. 

 Nepouštět se do činnosti, která neodpovídá jeho zájmu či na niţ se necítí fyzicky         

či psychicky připraven.  

 Být pojištěn pro případ odpovědnosti za škody i v případě úrazu. 

 Poskytnout organizátorovi zpětnou vazbu. 

 Projít adekvátním školením, výcvikem či tréninkem, pokud to vyţaduje poptávaná 

činnost.  

Přínosy pro dobrovolníky: 

 Odpoutání se od kaţdodenních činností. 

 Moţnost angaţovat se v dobrovolnictví v rámci pracovní doby. 

 Dobrý pocit z vykonání uţitečného skutku. 

 Poznání svých kolegů v jiném prostředí a navázání přátelství s lidmi,                   

s nimiţ  by se jinak nesetkali. (http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

Téměř všichni dobrovolníci uvádějí, ţe dobrovolná činnost jim přinesla pocit 

smysluplné náplně dne či více dnů věnovaných na dosaţení jasného cíle. Za jednu z největších 

odměn povaţují dobrovolníci pocit participace na společensky prospěšném projektu. Čím větší 

prestiţ a jméno organizace má, tím větší uspokojení dobrovolník získává. Zkušenost 

s dobrovolnictvím můţe také poslouţit jako pozitivní informace v ţivotopise těch, kteří hledají 

nové zaměstnání. Přesto je naprosto nepochybné, ţe existuje i velká skupina lidí,                 

kteří se dobrovolné činnosti věnují bez nároku na svůj vlastní prospěch a ţádné formální        

či jiné ocenění neočekávají. (Frič et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 DÁRCOVSTVÍ 

 

„Rozdávat peníze jen tak je jednoduché a kaţdý to dokáţe. Ale rozhodnout se,       

komu dát peníze, kolik, kdy a proč, to kaţdý neumí a uţ vůbec to není jednoduché.“ 

(Aristoteles In: Fórum dárců, 2006, s. 22). 

Dárcovství se týká peněţitých či nepeněţitých darů určených přímo potřebným 

občanům nebo na veřejně prospěšné účely prostřednictvím sbírek, nadací a nadačních fondů. 

(Tošner, Sozanská, 2006). 

Dotazníkovým šetřením, které realizovalo Centrum pro výzkum neziskového sektoru 

v roce 2009, bylo doloţeno, ţe přestoţe lidé potvrzují společenskou potřebnost dárcovství, 

chtějí mít jistotu efektivního uţití darovaných peněz. (Hladká, Šinkyříková , 2009). 

Součástí odpovědného přístupu k dárcovství je kontrola smysluplnosti a efektivity 

vyuţívání poskytnutých darů. Základní podmínku pro to, aby tato kontrola mohla být skutečně 

důsledná a účinná, představuje smlouva o poskytnutí daru. (Frič et al., 2001). 

Základní typologie motivací vedoucí k dárcovství rozdělené na základě poznatků 

z výzkumného projektu Dárcovství v očích veřejnosti, který realizovalo Centrum pro výzkum 

neziskového sektoru v roce 2009. 

1. Utilitární motivace – dárce očekává, ţe jeho dárcovství bude jednou 

oplacené. Typickým příkladem této motivace můţe být očekávání,      

ţe kdyţ nyní někomu pomůţu, pomohou jiní mě, kdyţ budu jejich 

pomoc potřebovat. Příklad odpovědi: “Nemoc či jiné problémy           

by jednou mohly postihnout i mě a za případnou pomoc bych byla 

vděčná.“ 

2. Familiární motivace – je zaloţena na zkušenosti dárce, kterou získal    

při kontaktu s neziskovou organizací. Dárci důvěřují organizaci, znají 

osobně veřejnou sbírku, kterou organizace pořádá. Příklady odpovědí: 

„Protože organizaci znám a vím, že mé peníze přijdou tam, kam mají.  

Byla jsem přesvědčena o důležitosti jejich práce, jejich činnost mi byla 

sympatická.“ 

3. Normativní motivace – charakterizuje dárcovství, které vychází 

z vnitřních norem a pravidel jednotlivce. Je součástí zásad jedince. 



 

Příklady odpovědí: “Protože jsem si vědom, že by si lidé měli pomáhat 

a chtěl jsem udělat dobrý skutek. Protože si uvědomuji přítomnost 

ostatních lidí na zemi a vím, že někteří lidé nemůžou za to, v jaké životní 

situaci se nacházejí.“ 

4. Negativní ad hoc motivace – specifická kategorie, kdy byl jednotlivec 

nečekaně poţádán o dar a tento dar byl poskytnut. Slovo „negativní“ 

signalizuje, ţe respondenti neuměli odmítnout ţádajícího, byli  

přemluveni, aby poskytli dar. Příklady odpovědí: “Bylo mi blbé 

odmítnout. V daný okamžik přispívali všichni okolo mě. Protože byli 

neodbytní.“ (Hladká, Šinkyříková , 2009). 

 

Dar je souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. 

Nemusí jít nezbytně o finanční dar, ale například i o ideu, dovednost, čas nebo výrobek. 

Proces daru upravuje darovací smlouva, přičemţ dárce nevyţaduje od obdarovaného ţádné 

přímé proti plnění. Firma si můţe dar odečíst ze základu daně, pokud hodnota jednoho daru 

(nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně však lze sníţit 

nejvýše o 5 % ročně. (Fórum dárců, 2006). 

Dárcovství firem sebou nese objevování a nacházení společenské odpovědnosti 

podnikatelských subjektů. Dárcovství pomáhá firmám budovat jejich společenskou pozici       

v určité lokalitě nebo regionu a podílí se také na tvorbě jejich image v očích klientů i ostatní 

veřejnosti. Je přirozené, ţe větší peněţní i nepeněţní dary si mohou dovolit spíše velké a velmi 

velké firmy (s počtem zaměstnanců nad 1 tisíc), je však potřebné říci, ţe i malé firmy jsou 

významnými dárci. Střední firmy (od 21 do 100 zaměstnanců) výrazně častěji neţ ostatní, 

poskytují jako dary zboţí, které samy vyrábí. (Frič et al., 2001). 

Firemní dárcovství je dobrovolná angaţovanost firem ve veřejně prospěšných 

projektech s cílem prosazovat obecné blaho v celé společnosti nebo konkrétní komunitě.   

Jedná se o aktivity nad rámec komerční činnosti firmy, které firmy nejčastěji realizují společně         

s neziskovými organizacemi. (Fórum dárců, 2006). 

U firemních dárců je patrný silný vliv lokálpatriotismu. Výrazně u nich převaţuje 

regionální orientace, své dárcovské aktivity zaměřuje výhradně do místa či regionu,               



 

ve kterém sídlí. Dárcovský lokálpatriotismus je samozřejmě ještě silnější u malých a středních 

firem,  u ţivnostníků a u firem sídlících v menších městech. (Frič et al., 2001). 

Důleţitým úkolem při dárcovství věci, je zjistit, jaký dar je opravdu uţitečný. Nadace 

Gatesových uvádí do praxe jednoduchý vzorec toho, jak investovat peníze, aby se co nejvíce 

zmírnily nespravedlnosti: identifikovat problém, najít řešení, změřit dopad práce a podělit se   

o úspěch nebo neúspěch, aby se z práce poučili i ostatní. (Bill Clinton, 2008). 

„Můţe se stát, ţe bude tyto peníze těţší darovat, neţ vydělat je.“ (Bill Gates In: 

Clinton, 2008, s. 25). 

Firemní dárcovství je u řady právě těch nejprofesionálnějších a nejštědřejších dárců 

součástí zhodnocování firemní značky. (Marek Hlavica In: CSR FÓRUM 01/2007, 2007,       

s. 10).  

Podle výzkumu NROS/STEM 2000 firemní dárci nejčastěji volí pasivní variantu 

výběru adresátů svých darů a více neţ polovina dotazovaných firem si své partnery              

pro dárcovskou činnost vybírá z došlých ţádostí o podporu. Aktivní vyhledávání příjemců 

darů jako dominantní strategii jejich výběrů volí jen čtvrtina firem. Ve strategiích výběrů 

uchazečů dominují dvě základní tendence: 1. exkluzivní strategie – podpora stálého,              

jiţ ověřeného ţadatele, anebo 2. otevřená (inkluzívní) strategie - otevřenost vůči všem 

ţadatelům. (Kolektiv autorů, 2008). 

V podstatě existují dva základní přístupy, jak se v dárcovství angaţovat – jedná se        

o přístup proaktivní a reaktivní. Pokud se firma chová reaktivně, reaguje na příchozí ţádosti     

a dotazy organizací a jednotlivců, ze kterých si vybere ty, které podpoří či nikoliv. Proaktivní 

přístup předpokládá, ţe má firma vypracovanou dárcovskou strategii, v jejímţ rámci 

dobročinné aktivity podporuje a sama vhodné projekty či partnery vyhledává. (Fórum dárců, 

2006).  

Organizované dárcovství můţeme rozdělit z pohledu neziskových organizací           

jako organizátorů dárcovských aktivit do 4 typů:  

1, smluvní dárcovství, v níţ je účel daru jasně vymezen. Organizace navazuje s potenciálním 

dárcem adresný, soukromý kontakt, který je obvykle završen podepsáním darovací smlouvy. 

2, sbírkové dárcovství je charakteristické anonymitou většího mnoţství dárců. Účel daru         

je jasně stanoven. 



 

3, pravidelné dárcovství je většinou orientované na podporu neziskové organizace, v níţ není 

přesně vymezen účel daru. 

4, Příleţitostné dárcovství má výrazně pasivní rysy. Nezisková organizace nevyvíjí téměř 

ţádné aktivity pro vyhledávání potenciálních dárců. Poskytování darů je zde příleţitostné        

a spontánní. (Frič et al., 2001). 

Sbírku mezi zaměstnanci organizuje přímo firma nebo sami zaměstnanci, často probíhá 

na principu „matchingu“, který je zaloţen na principu firemního navýšení prostředků 

získaných mezi zaměstnanci. Jiným, především v zahraničí oblíbeným způsobem,                   

je tzv. payroll giving (dárcovství strháváním ze mzdy), který spočívá v tom, ţe firma 

podporuje dárcovství zaměstnanců tím, ţe jim administruje pravidelné strhávání darů              

z jejich příjmů ve prospěch vybrané neziskové organizace, následně je pak opět můţe               

v určitém poměru navýšit. Tento způsob dárcovství je důleţitý z pohledu interní komunikace, 

neboť umoţňuje firmě aktivně zapojit zaměstnance do dárcovských aktivit. (Fórum dárců, 

2006). 

Stále běţnějším způsobem podpory charitativní činnosti se stávají dary nepeněţní 

povahy. Správně zvolená forma nefinanční podpory můţe přinést benefity jak neziskové 

organizaci, tak firmě. Typickým příkladem této win-win situace je podpora, kterou firmy 

poskytují prostřednictvím vlastního majetku a výrobků, kdy kromě toho, ţe podpoří 

neziskovou organizaci, mohou takto rovněţ propagovat svou značku. Řada veřejně 

prospěšných projektů je zaloţena na vzdělávání, zvyšování odbornosti, integraci osob              

s postiţením, poskytnutím zázemí ve formě hrazení nájemného, zapůjčování techniky, 

poskytování prezentačních a reklamních ploch (na obalech výrobků, v korespondenci).   

(Fórum dárců, 2006).  

Obdarovaný má právo ţádat o zachování anonymity, pokud by zveřejněním informace 

o příspěvku byla dotčena jeho lidská důstojnost nebo jiná lidská práva. Také má právo 

nepřijmout příspěvek, pokud jsou podmínky, za kterých je mu dar poskytnut, nepřijatelné. 

(http://www.donorsforum.sk). 

 

 

 

 



 

2 FIREMNÍ FILANTROPIE 

 

Firemní filantropie zahrnuje aktivní zapojení se firem do veřejně prospěšných projektů. 

V této kapitole sledujeme nabývání na významu těchto aktivit pro společnost a potřebu větší 

informovanosti veřejnosti a vytváření příznivého mediálního obrazu dobrovolnické sluţby.  

Především v Evropě se pojem filantropie ve velké míře pouţívá v souvislosti                 

s dárcovstvím firem. Hovoří se o tzv. firemní filantropii. Ta tvoří jeden ze základních pilířů 

Společenské odpovědnosti firem, označované téţ jako CSR.  Filantrop je člověk,               

který se angaţuje ve filantropii, neboli někdo, kdo daruje čas, peníze a jiné hmotné statky                    

na charitativní účely. Označují se jím často dárci velkého objemu financí nebo lidé, kteří mají 

významný vliv na zlepšování obecné kvality ţivota díky svému dobrovolnictví. 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Filantropie). 

 

 

2.1 FILANTROPIE VE SVĚTĚ 

 

„Firemní filantropie je jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak můţe firma pomoci   

své komunitě a společnosti.“ (Andrew Carnegie In: Fórum dárců, 2006, s. 3). 

„Domnívám se, ţe za filantropické je moţné povaţovat ty aktivity, které v konečném 

důsledku rozvíjejí schopnosti jednotlivců a komunit a směrují ke kvalitativním změnám.   

Právě změna je podle mého názoru základním cílem a výsledkem filantropických aktivit. 

Nositelem změn jsou lidé a vzdělávání lidí, rozvíjení jejich schopností je prvořadá věc           

ve smyslu vytváření změn a filantropických aktivit“. (Zdeněk Jakubka In: Novotná, Štogr, 

2002, s. 65). 

Firmy, které jiţ ve své strategii počítají s tím, ţe angaţovanost podniku ve veřejně 

prospěšných projektech je důleţitou součástí jejich podnikání, získávají z dlouhodobého 

hlediska konkurenční výhodu. Podporou veřejně prospěšných aktivit se firmy zapojují           

do řešení závaţných společenských problémů a podílejí se na utváření hodnotnější společnosti. 

Podle výzkumů HM Treasury 2003, MORI 2004 a CSR v ČR 2002 

 44 % evropských spotřebitelů je ochotno zaplatit víc za výrobek společnosti, 

která se chová společensky odpovědně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A1rcovstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Firemn%C3%AD_filantropie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Densk%C3%A1_odpov%C4%9Bdnost_firem


 

 66 % českého obyvatelstva věří, ţe úspěch firem je spojený                                 

s jejich společenskou odpovědností 

 40 % zaměstnanců v USA, jejichţ firmy investují do sociální oblasti, 

prohlásilo, ţe jsou hrdi na hodnoty firmy 

 71 % mladých Britů tvrdí, ţe firmy, které chtějí být úspěšné, se musejí 

angaţovat více ve veřejně prospěšných projektech 

 50 % veřejnosti v Itálii a Španělsku věří, ţe je velmi důleţité, aby firmy 

ukázaly vysoký stupeň společenské odpovědnosti. (Fórum dárců, 2006). 

Firma můţe prokázat svůj filantropický přístup i propojením se svými komerčními aktivitami. 

Forma Cause Related Marketing spočívá v tom, ţe firma propojí své komerční aktivity            

s filantropickými a z určitého vybraného produktu daruje určitou částku na dobročinné účely. 

Výrobek tak získá přidanou hodnotu tím, ţe podporuje dobrou věc, a zároveň zajišťuje 

prostředky pro neziskovou organizaci, které převede předem dohodnutou částku z prodaných 

výrobků. Tyto aktivity přinášejí benefity neziskovým organizacím také v tom, ţe vedle 

finančních příjmů se zvyšuje i zájem veřejnosti o téma filantropie. (Fórum dárců, 2006). 

 Zahraniční příklady firemního dobrovolnictví: IBM, Transition to Teaching Program 

(Program přechodu k výuce): Rekvalifikace zaměstnanců IBM v důchodovém věku na učitele 

matematiky, fyziky a dalších přírodovědných předmětů za účelem řešit kritický nedostatek 

učitelů těchto disciplin v amerických školách. 

Ronald McDonald House, House Wish List (Seznam domovních přání): Přechodný domov   

pro rodiny s váţně nemocnými dětmi nabízí firemním dobrovolníkům, aby přišli uklízet, 

obstarat zahradu, spravit rozbité hračky nebo uvařit rodinám večeři. 

 (http://intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

 Dostupnost filantropických dat je ve většině zemí limitována a výstupní data mezi 

jednotlivými zeměmi nejsou jednoduše srovnatelná. Současná situace není zcela dobrá            

a jen systematická a koordinovaná podpora můţe upravit situaci ve výzkumu a uvolnit 

dlouhodobé srovnávací studie. Výzkumy ze Španělska, Slovenské republiky, Turecka              

a Ukrajiny vyţadují více výzkumu a reliabilních dat. 

(http://wingsweb.org/documents/Global_Institutional_Philanthropy_preliminary_status_report

_2010.pdf) 

 



 

2.2 FILANTROPIE NA SLOVENSKU 

 

Na Slovensku můţe kaţdý daňový poplatník – fyzická osoba nebo právnická osoba - 

věnovat  2 % ze zaplacené daně určitému přijímateli. Seznam přijímatelů zveřejňuje Notářská 

komora Slovenské republiky. Tento podíl nemůţe věnovat daňový poplatník, který vykazuje 

v daňovém přiznání ztrátu. 

 Daňové ředitelství Slovenské republiky na konci ledna 2011 zveřejnilo na stránkách 

www.drsr.sk  údaje o objemu prostředků poskytnutých registrovaným příjemcům v rámci 2 %  

z podílů z daně příjmů za rok 2010 od právnických a fyzických osob. 

 

Tabulka 1   Objem prostředků poskytnutých registrovaným příjemcům 

 

 Rok 2009 Rok 2010 meziroční změna 

Fyzické osoby 17 684 264 EUR 15 553 064 EUR -12,00% 

Právnické osoby 37 495 973 EUR 28 591 712 EUR -24,00% 

Součet 55 182 246 EUR 44 146 786 EUR -20,00% 

                                                                                                             Zdroj: http://www.cpf.sk  

 

 

Graf 1   Objem prostředků                                                                     Zdroj: http://www.cpf.sk  



 

 

Z údajů vyplývá, ţe v roce 2010 došlo k poklesu o 11 milionů EUR, coţ představuje 20 % 

pokles z celkové poskytnuté sumy oproti roku 2009. V současnosti je registrováno téměř 

10 000 příjemců – mimovládních neziskových organizací. (http://www.cpf.sk). 

 Z grafu je patrný pokles věnovaných finančních prostředků, ale zájem o dobrovolnictví 

neklesá. 

 Daňový poplatník – fyzická, osoba, která podává daňové přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob je oprávněna uvést přímo v daňovém přiznání, ţe podíl zaplacené daně           

do výše 2 % má být zaslán na účet jím určené právnické osoby. Ze seznamu přijímatelů 2 %          

na příslušný rok vybere jednoho přijímatele. 

 Daňový poplatník – zaměstnanec, jemuţ zaměstnavatel, který je plátce daně, vyhotovil 

roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, je oprávněn předloţit 

daňovému úřadu prohlášeni o věnování sumy do výše 2 % zaplacené daně, ve kterém uvede,   

ţe suma do výše 2 % se má poukázat konkrétnímu přijímateli. Zaměstnanec při zpracování 

ročního zúčtování poţádá zaměstnavatele o vydání potvrzení o zaplacení daně. 

 Daňový poplatník – právnická osoba je oprávněna uvést přímo v daňovém přiznání,     

fakt, ţe podíl zaplacené daně do výše 2 % se má poukázat určenému přijímateli anebo více 

přijímatelům, které se vybere ze seznamu přijímatelů. U právnických osob je podíl zaplacené 

daně nejméně 8,30 EUR pro jednoho přijímatele. Daňový poplatník můţe určit jednoho anebo 

více přijímatelů s uvedením příslušných částek, kaţdému však nejméně 8,30 EUR. 

 Přijímatel můţe být občanské sdruţení, nadace, neinvestiční fond, nezisková 

organizace poskytující všeobecně prospěšné sluţby, účelové zařízení církve nebo náboţenské 

společnosti, organizace s mezinárodním prvkem, Slovenský Červený kříţ, subjekty výzkumu    

a vývoje, Protidrogový fond, Fond rozvoje odborného vzdělávání a přípravy. 

 Předmětem činností přijímatelů jsou ochrana a podpora zdraví, prevence, léčba, 

resocializace drogově závislých v oblasti zdravotnictví a sociálních sluţeb, podpora a rozvoj 

tělesné kultury, poskytování sociální pomoci, zachování kulturních hodnot, podpora 

vzdělávaní, ochrana lidských práv, ochrana a tvorba ţivotního prostředí, věda a výzkum. 

(www.drsr.sk) . 

 



 

 Slovenská humanitní rada kaţdý rok vyhlašuje cenu Dar roku. Toto ocenění                

je určeno všem, kteří v průběhu roku přispěli svou pomocí lidem v nouzi, na rozvoj 

dobrovolnického sektoru, nebo se zaslouţili o naplnění principů humanity v konkrétním 

ţivotě, a to nejen  finančním nebo věcným darem, ale i iniciativou, sluţbou, myšlenkou, 

projektem, poskytnutím duševního vlastnictví nebo jinou formou pomoci či podpory. 

(www.shr.sk/darroka.htm). 

Cena Dar roku patří v Evropě k ojedinělým způsobům poděkování známým                  

i neznámým jednotlivcům ale i kolektivům, kteří pomáhali a pomáhají lidem v těţkých 

ţivotních situacích, v krizích i v ohroţení ţivota. Jde o poděkování čestným a statečným lidem 

za pomoc a solidaritu postiţeným, slabým, nemocným a odkázaným na pomoc jiných.             

O udělení morálního ocenění Dar roku 2010 rozhodne 11–členná nezávislá Čestná komise 

Slovenské humanitní rady. (www.cpf.sk). 

 

 

2.3 FILANTROPIE V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Firemní filantropie je aktuální téma, které v České republice nabývá na významu. 

Ačkoli je konkrétní strategie firemní filantropie otázkou kaţdé firmy zvlášť, firemní 

filantropie zahrnuje řadu témat, které jsou pro firmy společné a je třeba na nich úzce 

spolupracovat. Proto vznikl v listopadu roku 2003 Klub firemních dárců DONATOR,        

který si klade za cíl definovat a prosazovat standarty a etická pravidla dobrého firemního dárce        

a dále rozvíjet firemní filantropii v České republice. (Fórum dárců, 2006). 

96 % firem v České republice realizuje filantropické aktivity nejčastěji přímou 

podporou vybranému subjektu. Firma poskytne dar nebo finanční příspěvek jedné nebo 

několika vybraným neziskovým organizacím na poţadovaný účet. Dlouhodobé partnerství 

(dlouhodobá podpora vybranému subjektu, s nímţ má firma dobré zkušenosti) vyuţívá 50 % 

firem. 23 % firemních dárců má zkušenosti se společným projektem firmy a neziskové 

organizace. (Výzkum o Firemní filantropii v České republice, organizovaný sdruţeními Fórem 

dárců a Agnes, 2004). (Fórum dárců, 2006). 

 

 



 

Z výzkumu Fóra dárců z r. 2004 vyplývá, ţe: 

 67 % firem v České republice se věnuje filantropii 

 86 % velkých firem v ČR se věnuje filantropii 

 58 % malých firem v ČR se věnuje filantropii 

 72 % středních firem se věnuje filantropii 

 40 % firem má v oblasti firemní filantropie strategii 

 80 % dotázaných zaměstnanců vyjádřilo, ţe cítí větší loajalitu k zaměstnavateli,      

který má propracovaný dárcovský program. (Kolektiv autorů, 2008). 

 

Fyzická osoba (dárce) můţe podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. odečíst 

hodnotu daru ze svého základu daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší,     

neţ  2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však 

odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně. Je nutné doloţit doklad o poskytnutém daru,       

ve kterém  je uveden účel, na který byl dar věnován. Nárok na daňové zvýhodnění vzniká, 

pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů,                

§ 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.  

Právnická osoba (dárce) má nárok na odečitatelnou poloţku, pokud hodnota jednoho daru 

(nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze sníţit nejvýše 

o 5 % základu daně. (http://neziskovky.cz/cz/fakta/darcovstvi/jak-darovat/). 

 

2.4 TOP FIREMNÍ FILANTROP NA SLOVENSKU A V ČESKÉ REPUBLICE  

 

TOP Filantrop, mezinárodní cena Byznysu pro společnost za společenskou 

odpovědnost firem, se věnuje hodnocení veřejně prospěšných aktivit firem. Soutěţ oceňuje      

a uznává takové firmy, které ukazují inovaci, kreativitu a trvalé odhodlání ke společenské 

odpovědnosti. Byznys pro společnost je platforma pro spolupráci firem, odborné zázemí, 

výměnu zkušeností, hledání nových přístupů v oblasti společenské odpovědnosti.              

Jejím záměrem je mobilizovat a motivovat firmy a další klíčové instituce pro společné otázky, 

odpovědné podnikání a rozvoj kvality ţivota ve společnosti. Jejím smyslem je spojovat            

i konkurenční subjekty a respektovat názorové spektrum a hodnoty ostatních. 

(www.byznysprospolecnost.cz). 



 

 

Slovenská republika 

TOP firemní filantrop je jediný ţebříček v Slovenské republice sledující firemní dárce 

podle objemu rozdělených prostředků. Fórum donorov chce jeho prostřednictvím ocenit firmy, 

které věnují své prostředky na dobrou věc, a zároveň upozornit veřejnost na to, ţe firmy 

investují do komunity, v které pracují, čím výrazně zlepšují kvalitu ţivota lidí. Fórum donorov 

je asociace předních organizací, které poskytují granty třetím osobám. Při Fóru donorov vznikl 

i Klub firemných darcov, který je prestiţním seskupením firem věnující se firemní filantropii. 

Ţebříček TOP firemní filantrop je sestaven kaţdoročně, přičemţ je i mezinárodně 

porovnatelný. (http://www.donorsforum.sk ). 

Do ţebříčku TOP firemní filantrop se můţe zapojit kaţdá firma, která podporuje 

společensky prospěšné projekty prostřednictvím finančních příspěvků, věcných darů, produktů 

nebo sluţeb, v oblasti ekologie, sociálních a humanitárních projektů, podpory kultury, 

dodrţování lidských práv, rozvoje vzdělávání, vědy a výzkumu, obnově kulturního dědictví 

nebo projekty zaměřené na ochranu zdraví. (http://www.spp.sk/media). 

Fórum donorov zveřejnilo dne 5. října 2010 aktuální ţebříček největších firemních 

podporovatelů veřejně prospěšných projektů na Slovensku. Údaje o výši podpory zveřejnilo 

26 firem, které v roce 2009 podpořily projekty v celkové sumě 4 162 076 EUR,                       

a to prostřednictvím finančních a nefinančních darů, darovaných sluţeb, produktů, nebo času 

zaměstnanců. Největším dárcem se stala společnost Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 

která věnovala v roce 2009 z vlastního rozpočtu na veřejně prospěšné aktivity 499 000 EUR. 

Na druhém místě se umístila společnost Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, která rozdělila 

493 900 EUR a na třetím místě společnost Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. s 489 418 EUR 

věnovaných na veřejně prospěšné účely v roce 2009. Ve speciální kategorii největší firemní 

dárce v poměru k hrubému zisku si ocenění převzala společnost GlaxoSmithKline Slovakia 

s.r.o.. V kategorii malých a středně velkých podniků (do 250 zaměstnanců) si ceny převzali 

společnosti Microsoft Slovakia, s.r.o., GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. a ABB, s.r.o.. 

(http://www.donorsforum.sk/).  

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., který se v roce 2010 jiţ po páté stal TOP 

firemním filantropem na Slovensku, zaloţil Nadaci Slovenského plynárenského priemyslu 

(Nadace SPP),  která se řídí mottem: „Pomoci jednomu člověku znamená pomoci celému 



 

světu.“ Nadace SPP byla zaloţena 17. listopadu 2002.  Pomocí filantropie a veřejně 

prospěšných aktivit Nadace SPP a neziskového fondu EkoFond se snaţí Slovenský 

plynárenský priemysel,a.s. pomoci osobám sociálně slabším nebo znevýhodněným, ale také 

aktivním lidem s kreativním myšlením. 

Zaměstnanecký grantový program Nadace SPP je zaměřen na rozvoj filantropie                 

mezi zaměstnanci společnosti. Jeho cílem je zvýšit povědomí o filantropii mezi zaměstnanci 

Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., podpořit nejaktivnější zaměstnance ve veřejně 

prospěšných aktivitách pro komunity, ve kterých ţijí a které realizují ve svém volném čase. 

Předkladatelem projektu v Zaměstnaneckém grantovém programu můţe být jen zaměstnanec 

skupiny SPP a.s., který plánuje realizovat veřejně prospěšné nebo charitativní aktivity            

ve prospěch jiných.  Součástí programu je i realizace Dobrovolnického dne pro zaměstnance 

SPP.  

Program Přidáme se – matchingový program je určený na podporu a pomoc při organizování 

veřejných sbírek, které jsou realizované prostřednictvím benefičních aktivit. Nadace SPP        

se snaţí reagovat na potřeby těch nejzranitelnějších jednotlivců ve společnosti. Východiskem 

při vzniku programu bylo mnoţství ţádostí, které nadace dostávala od jednotlivců ţijících       

v znevýhodněné sociální a finanční situaci. 

Program O krok vpřed – přispívá ke zkvalitnění péče o osoby s postiţením, lidí v nepříznivé 

sociální situaci a proto podporuje aktivity zaměřené na zlepšení podmínek ţivota jednotlivců 

se smyslovým postiţením, nebo dlouhodobě nemocných. Záměrem programu je podporovat 

sociálně slabší skupiny obyvatelstva, hlavně jednotlivce s postiţením, rodiny s dětmi             

se smyslovým, mentálním nebo tělesným postiţením. 

 

Nadace podporuje aktivity v těchto oblastech: 

 rozvoj a podpora vzdělávání 

 rozvoj a ochrana kulturních hodnot 

 podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva 

 ochrana zdraví 

 podpora charitativních a filantropických aktivit 

 komunitní a regionální rozvoj 

(http://www.spp.sk/spp-pre-buducnost/nadacia-spp/charita-a-filantropia/). 



 

Česká republika 

 

TOP Firemní Filantrop je jediný ţebříček v České republice, který se jiţ od roku 2004 

věnuje firemnímu dárcovství a poskytování prostředků na veřejně prospěšné účely. 

Společensky odpovědné firmy se mohou přihlásit do několika kategorií – kvantitativních         

a kvalitativních. 

Kvantitativní:  TOP Firemní Filantrop roku podle absolutního objemu darů 

TOP Firemní Filantrop roku podle poměru poskytnutých prostředků. 

Kvalitativní:  TOP projekt – Výjimečný projekt 

TOP projekt – Dlouhodobý efekt  (CSR FÓRUM 04/2008, 2008). 

Česká republika se prostřednictvím platformy Byznys pro společnost jako jedna            

z 22 evropských zemí zapojila do mezinárodního programu Evropská cena za firemní 

dobrovolnictví 2011. Finalisté české soutěţe TOP Filantrop v kategorii „Nejodpovědnější 

partnerství se zaměstnanci roku 2010“ byli zároveň hodnoceni dle kritérií této evropské ceny. 

Do evropského finále postoupily : Dalkia Česká republika, První chodská stavební společnost, 

Česká spořitelna a RPG RE. Evropská cena sleduje dobrovolnictví firem ve čtyřech 

kategoriích: Velká firma, Malá firma, Inovace a Nejlépe zahájený projekt. 

(http://www.publicon.cz/Sluzby/Vydavatelstvi-1/CSR-Forum-6-2010/Ceska-reprezentace-ve-

firemnim-dobrovolnictvi-miri-do-Evropy.html).  

Velká firma – Dalkia Česká republika, a.s. - Nadační fond Dalkia Česká republika 

podporuje především vznik trvalých pracovních příleţitostí, a to zejména pro dlouhodobě 

nezaměstnané a obtíţně zaměstnatelné občany se zdravotním postiţením.  

Malá firma – První chodská stavební společnost, s.r.o. - projekt „Schody do ţivota“ 

podporuje vzdělávání chlapců z dětských domovů a jejich následné začlenění do společnosti.  

Inovace – Česká spořitelna, a.s. - projekt se v sociální oblasti zaměřuje na začleňování 

různým způsobem znevýhodněných skupin obyvatelstva mezi většinovou společnost               

a jejich integraci na trhu práce. Podporuje osoby s drogovou závislostí.  

Úspěšně zahájený projekt – RPG Real Estate – program zapojování zaměstnanců        

do veřejně prospěšných projektů v RPG RE je propojen s podnikáním firmy a zaměřen          

na naléhavé lokální společenské potřeby – sociální vyloučení a nezaměstnanost sociálně 

slabých skupin místního obyvatelstva. Jedná se převáţně o romskou populaci. Do projektu     



 

se na dobrovolnické bázi zapojilo přibliţně 50 % zaměstnanců. Úklid společenských prostor 

domů a veřejných prostranství, opravy domů, výsadba stromů, kulturně-zábavný program      

se zapojením místních obyvatel. (www. byznysprospolecnost.cz). 

„Otázka, zda filantropova intervence směřuje k dosaţení více neţ pouze vnější změny 

– ţe mění schopnost jednotlivce či komunity vypořádat se se změnami, adekvátně                  

na ně reagovat, ovlivňovat je a konečně je i vyvolávat, je pro mě zásadní. Odtud se odvíjí 

odpovědnost filantropů. Aby jejich aktivity vedly tímto směrem, musí být i oni vzdělaní, 

mnoho vědět a cítit, ţe jsou za své aktivity odpovědni. Měli by být schopni pohlídat vyuţití 

svých peněz, své práce, své aktivity a ochoty pomoci. Nestačí jenom dávat. Měli                   

by „obdarované“ vzdělávat. Musí zároveň vytvářet schopnost obdarovaných kontrolovat,      

jak on sám (filantrop) se svou mocí zachází. Jak jednoduché je ovládat závislé. A jak obtíţné 

je pomáhat nezávislým. Pro mne je filantropie cesta k odpovědnosti a nezávislosti.“     

(Zdeněk Jakubka In: Novotná, Štogr, 2002, s. 66). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST SKUPINY ČEZ 

 

Skupina ČEZ se v roce 2010 uţ po sedmé stala největším dárcem peněz v České 

republice věnovaných na prospěšné aktivity. V této kapitole přiblíţíme úsilí, propracovanost 

účelu vyuţití darovaných prostředků, projekty, které podporují neziskový sektor, 

znevýhodněné občany, také pomoc občanům v mimořádných událostech (povodně, 

nezaměstnanost) a neméně důleţitou podporu zapojení zaměstnanců Skupiny ČEZ                

do dobrovolnických aktivit, skupinových i individuálních.  

Skupina ČEZ je dlouholetým významným dárcem a partnerem komunitních projektů    

v České republice. Cíleně pomáhá prostřednictvím Nadace ČEZ, ale i reklamním partnerstvím. 

Dobročinnost vnímá Skupina ČEZ jako nezbytnou součást odpovědného chování firmy. Snaţí 

se jít příkladem a podporuje celou řadu různých projektů. Pečlivě volí, kam bude směrovat 

svou pomoc. (ČEZ, 2010). 

ČEZ průběţně od roku 2003 sestavuje vlastní zprávy o společenské odpovědnosti        

a velké mnoţství informací z dané oblasti také kaţdoročně uvádí ve svých výročních 

zprávách. V roce 2010 ČEZ získal Národní cenu České republiky za společenskou 

odpovědnost v kategorii organizací nad 250 zaměstnanců. Je schopen plnit kritéria Evropské 

ceny za společenskou odpovědnost i získat auditorské osvědčení podle standardu GRI,       

které   je v současné době celosvětově uznávaným prestiţním oceněním konceptu společenské 

odpovědnosti. (ČEZ NEWS 11/2010, 2010). 

 

 

3.1 FILANTROPICKÉ PROJEKTY SKUPINY ČEZ, NADACE ČEZ                               

A  ZAMĚSTNANCŮ 

 

Projekt Plníme přání, jehoţ hlavním posláním je pomoc osobám s postiţením          

nebo jinak znevýhodněným lidem, organizuje Skupina ČEZ společně se svými zaměstnanci. 

Jedná  se o finanční pomoc, která míří ve vánočním čase v podobě dárků do dětských domovů           

a sociálních ústavů v celé zemi. (Oranţový průvodce 2011, Skupina ČEZ, 2010). 



 

Společné filantropické projekty Skupiny ČEZ, Nadace ČEZ a zaměstnanců mají          

za sebou úspěšné ročníky. Za dobu své existence dokázaly smysluplnost a opodstatněnost 

projektů. Jsou důkazem, ţe je všichni chápou stejně zodpovědně.  

 v roce 2008 zásluhou projektu Plníme přání putovalo 1200 vánočních dárků               

do dětských domovů a sociálních ústavů v České republice 

 v roce 2009 uspořádala skupina ČEZ charitativní akci Plníme přání, myslíme na druhé, 

která pomohla 13 handicapovaným občanům. (ČEZ, a.s., 2010). 

 v roce 2010 projektem Plníme přání pomohli 50 mladým lidem z pěstounských rodin 

při jejich startu do ţivota. (ČEZ NEWS 12/2010, 2010, str. 29). 

Strom splněných přání 2008 byl název předvánoční akce, kterou zorganizovala 

Skupina ČEZ v dětských domovech, ústavech sociální péče a dalších zařízeních, kde jsou 

umístěny děti a dospělí s postiţením. Byla oslovena zařízení ve všech krajích České republiky, 

odkud začala během krátké doby přicházet dětská i dospělá přání. Cílem bylo nenechat jediné 

přání nevyplněné. Do akce se zapojili zaměstnanci Skupiny ČEZ (1 158 jednotlivců                 

a 69 týmů), kteří měli moţnost podívat se na seznam přání na firemním intranetu a podle 

svých moţností si některý dárek vybrat a pro konkrétní osobu ho pořídit. Bylo pořízeno          

1 239 dárků pro děti a dospělé a často nechyběla osobní vánoční přání dárců nebo malá 

pozornost navíc. 

Akce Plníme přání, myslíme na druhé 2009 byla přirozeným pokračováním 

charitativních projektů v předvánočním čase, do kterého se zapojila i Nadace Charty 77 – 

Konta Bariéry. Ročník 2009 byl zaměřen na 13 projektů, které přispěly na nákup pomůcek      

a sluţeb pro osoby s postiţením a další jednotlivce, kterým osud není příliš nakloněn. Podařilo           

se získat celkem 843 366 Kč, z toho 300 000 Kč byl příspěvek od Nadace ČEZ.                       

Do akce  se zapojilo 1 138 zaměstnanců. (ČEZ, a.s., 2010). 

V roce 2010 se do projektu Plníme přání zapojilo 839 zaměstnanců. Převáţně sráţkou 

ze mzdy přispěli částkou 654 600 Kč. Projekt byl zaměřen na mladé lidi, kteří vyrůstají 

v náhradních rodinách. Peníze byly vyuţity na úhradu autoškoly, školného na hudební škole, 

vzdělávacích kurzů, na nájem, základní vybavení bytu či dílny.  Na správné vyuţití získaných 

peněz průběţně dohlíţel Nadační fond Rozum a cit a Nadace ČEZ – partneři v tomto projektu. 

Celkem 126 vánočních dárků pořízených zaměstnanci potěšilo v náhradních rodinách              

i všechny mladší sourozence. (ČEZ NEWS 12/2010, 2010, str. 29). Tento projekt začal 



 

mimořádně na jaře 2010. Zaměstnanci skupiny ČEZ byli vyzvání, aby doporučili mladého 

člověka ze svého okolí, který ţije v náhradní rodinné péči (v pěstounské nebo u prarodičů         

a nebo ţije sám bez rodinného zázemí). (http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

Projekt ČEZ proti krizi pomohl více neţ 21 tisícům domácností nezaměstnaných. 

Skupina ČEZ za ně zaplatila v rámci pojištění 3 měsíční platby za elektřinu. Aktivita pomohla 

téměř 120 miliony korun lidem, kteří se ocitli v tíţivé ţivotní situaci. 

Povodňová pomoc v roce 2009 spočívala v nabídce Skupiny ČEZ postiţeným 

povodněmi odpuštění tří měsíčních zálohových plateb na elektřinu a bezplatnou inspekční 

prohlídku připojení odběrných míst. Celková pomoc činila 7,6 milionu korun                         

pro 2 504 zákazníků a 140 podnikatelů. (ČEZ,a.s., 2010). 

ČEZ podporuje chráněné dílny nákupem osobních, pracovních pomůcek a různého 

druhu nářadí. V loňském roce bylo nakoupeno od dílen zboţí za téměř 2 miliony korun. Stejný 

objem se předpokládá i v roce 2011. Chráněné dílny jsou tradičním partnerem energetiků. 

Jedná se o dílny, které zaměstnávají více neţ z poloviny osoby se zdravotním postiţením.      

Za poslední 4 roky bylo od těchto organizací nakoupeno zboţí v celkové hodnotě téměř              

11 milionů korun. Největším dodavatelem se statusem chráněné dílny je výrobní druţstvo 

VKUS Frýdek-Místek. Dodávají zejména zateplené ochranné pracovní obleky, například 

montérky, kombinézy, vesty, bundy, kalhoty, pracovní trička a letní i zimní čepice (obr.1). 

Kaţdý výrobek musí respektovat nejen účelnost, ale i jednotný vizuální styl společnosti,      

tzn. firemní označení i barevné kombinace. Od společnosti H.F.PROFI se sídlem v Chrudimi 

dlouhodobě odebírají ruční nářadí, např. pilníky, šroubováky, brusný materiál, různé druhy 

vrtáků, elektrické ruční nářadí, brašny pro elektromontéry. Všechny ochranné a pracovní 

pomůcky podléhají přísným normám. (http://intranet.cez.cz/). 

V roce 2010 se uţ po sedmé stala Skupina ČEZ největším dárcem. Na dobročinné 

účely přispěla téměř 375 mil. Kč, coţ je o 114 mil. Kč více neţ před rokem. (ČEZ NEWS 

11/2010, 2010). 

 

 

 

 

 



 

3.2  NADACE ČEZ 

 

Motto: „Pomáháme tam, kde působíme.“ 

Motto je zaloţeno na myšlence, ţe kaţdý region si zaslouţí individuální pozornost       

a filantropické projekty šité na míru místním komunitám. (CSR FÓRUM 04/2008, 2008). 

Nadaci ČEZ zaloţila společnost ČEZ, a. s., v roce 2002 pod názvem Nadace Duhová 

energie. V roce 2006 změnila nadace název na Nadace ČEZ. Pro společnosti Skupiny ČEZ                       

je nejvýznamnějším partnerem v oblasti dárcovství. Nadace ČEZ, jejímţ nejvýznamnějším 

dárcem je společnost ČEZ a.s. a některé další společnosti Skupiny ČEZ, se při poskytování 

nadačních příspěvků řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, Nadační 

listinou Nadace ČEZ, Statutem Nadace ČEZ, Grantovými pravidly Nadace ČEZ                      

a rozhodnutím zřizovatele v rozsahu stanoveném Nadační listinou Nadace ČEZ a Statutem 

Nadace ČEZ v zápisech ze zasedání orgánů společnosti. (ww.cez.cz/cs/odpovedna-firma/      

o-nadaci-cez.html). 

Nadace ČEZ si během svého působení vyprofilovala jasnou a konzistentní dárcovskou 

strategii. Projekty nadace ČEZ přispívají k podpoře volnočasových aktivit dětí a mládeţe,      

ke zvýšení kvality ţivota zdravotně i sociálně znevýhodněných obyvatel a k celkovému 

rozvoji občanské společnosti ve městech a obcích. Uvedené oblastí jsou obsaţeny                  

ve třech hlavních projektech Nadace ČEZ: Oranţové hřiště, Oranţové kolo a Podpora regionů. 

V roce 2009 se začaly připravovat dva nové projekty, které vyvrcholily v roce 2010. Jednalo 

se  o grantové programy Oranţové schody a Oranţová učebna. (Nadace ČEZ, 2009). 

Průzkumem společnosti Factum Invenio (realizován v říjnu 2008 na základě zadání 

Fóra dárců, dotazováno 1008 obyvatel ČR) bylo zjištěno, ţe veřejnost oceňuje zakládání         

a podporu firemních nadací a nadačních fondů. Nadpoloviční většina obyvatel ČR hodnotí 

firmu, která zaloţila a provozuje firemní nadaci, pozitivně a podle veřejného mínění by měly 

nadace zakládat zejména velké firmy. I přes pozitivní vnímání firem, které zřídily a provozují 

nadaci, je znalost konkrétních nadací či nadačních fondů mezi veřejností poměrně malá.   

Pouze kaţdý desátý Čech uvedl, ţe zná nadaci nebo nadační fond, který zaloţila a provozuje 

firma, a tři čtvrtiny obyvatel uvedly, ţe neznají ţádnou. Z firemních nadací byla jmenována      

i Nadace ČEZ. (CSR FÓRUM 04/2008, 2008). 



 

Firemní nadace si firmy zakládají pro své dlouhodobé dárcovské programy.           

Jedná se o samostatně právní subjekty, které fungují na stejném principu jako jakákoli jiná 

nadace. Jejich zakladateli jsou firmy, které rovněţ poskytují většinu nebo veškeré prostředky              

na podporu veřejně prospěšných projektů i na provoz nadace. (Fórum dárců, 2006). 

Nadace je definována jako účelové sdruţení majetku zřízená a vzniklá podle zákona     

o nadacích a nadačních fondech pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným 

cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních 

hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, 

tělovýchovy a sportu. Základní činností nadace je poskytování nadačních příspěvků. (Kolektiv 

autorů, 2008). 

Nadačním příspěvkem se pro účely tohoto zákona rozumí vše, co je nadací              

nebo nadačním fondem v souladu s tímto zákonem a statutem nadace nebo nadačního fondu 

poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond zřízeny. (Zákon        

č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, § 2). 

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků stanoví nadační listina nebo statut 

nadace. Obvykle jsou označovány jako „grantová pravidla“. Minimální obsah grantových 

pravidel musí vycházet z ustanovení § 4 zákona. Zákon stanoví povinnost nadací vydávat 

výroční zprávy, jejíţ obsah stanoví v § 25. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti 

nadace za hodnocené období. Specifikem výroční zprávy je uvedení přehledu o osobách,   

které nadaci poskytly dary v hodnotě nad 10 000 Kč. Pokud dárce poţaduje zachování 

anonymity, musí být jeho anonymita zachována. (Kolektiv autorů, 2008).  

Nadačním darem se pro účely tohoto zákona rozumí vše, co je poskytnuto třetí osobou 

nadaci nebo nadačnímu fondu k dosahování účelu, pro který byly nadace nebo nadační fond 

zřízeny. (Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, § 2). 

Ve výroční zprávě je uveden přehled o osobách, jimţ byly poskytnuty nadační 

příspěvky v hodnotě vyšší neţ 10 000 Kč, zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační 

příspěvky pouţity. Nadační příspěvek poskytnutý nadací v souladu s účelem, pro který byla 

nadace zřízena, je příjemce nadačního příspěvku povinen pouţít v souladu s podmínkami 

stanovenými nadací. Jinak je povinný tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu 

v penězích ve lhůtě stanovené nadací. (Kolektiv autorů, 2008).  



 

K 31.12.2009 Nadace ČEZ evidovala pohledávku ve výši 995 000 Kč                      

vůči Občanskému sdruţení Dar ţivota. Pohledávka vznikla neoprávněným pouţitím 

poskytnutého nadačního příspěvku. Občanské sdruţení Dar ţivota se zavázalo vrátit celý 

poskytnutý nadační příspěvek. Byla uzavřena Dohoda o splátkách dluhu a Dohoda o zajištění 

pohledávky ručením. (Nadace ČEZ, 2009).  

 

  

Filantropické projekty Nadace ČEZ 

 

Nadace ČEZ podporuje projekty z různých oblastí přispívajících k podpoře zdravého    

a aktivního způsobu ţivota dětí a mládeţe, ke zlepšení kvality ţivota znevýhodněných skupin 

obyvatel a celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti. 

(http://www.cez.cz/cs/ odpovedna -firma/projekty-nadace-cez.html).  

Uvedené oblasti jsou obsaţeny v pěti hlavních projektech Nadace ČEZ: Oranţové 

hřiště, Oranţové kolo, Podpora regionů, Oranţová učebna a Oranţové schody.  

Významným projektem nadace je podpora bezpečných Oranţových hřišť pro hru i sport.       

Od roku 2003 podporuje Nadace ČEZ výstavbu a modernizaci dětských a sportovních hřišť 

podle přísných bezpečnostních a hygienických směrnic Evropské unie. Důraz je kladen            

na bezpečnost – v roce 2009 bylo uspořádáno na téma dětských úrazů několik přednášek       

ve spolupráci s řadou odborníků. Na konci roku 2010 v České republice slouţí dětem               

i dospělým 160 dětských a sportovních Oranţových hřišť.  

Oranţové kolo tradičně obohacuje o charitativní rozměr řadu významných 

společenských, kulturních a sportovních akcí ve všech regionech České republiky. Od vzniku 

projektu se do jeho pedálů opřely desítky známých osobností a tisíce lidí, kteří se zapojili       

do pomoci druhým. Jeho prostřednictvím se zájemci dozvědí o místních organizacích 

zaměřených na péči o sociálně či zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Podporu organizacím 

mohou vyjádřit minutou šlapání na speciálně upraveném trenaţéru – Oranţovém kole,       

které jejich úsilí převede na peněţitou pomoc. Nadace ČEZ prostřednictvím svého projektu            

jiţ podpořila  přes sto neziskových a veřejně prospěšných organizací. Částkou Kč 49 169,- 

byla takto podpořena nezisková organizace Helppes, která pomáhá osobám se zdravotním 

postiţením pomocí speciálně vycvičených psů. Jízda na speciálním rotopedu přinesla 



 

Rokycanské nemocnici, a.s. příspěvek ve výši Kč 47 714,-  na zakoupení odsávačky Medela    

s vozíkem jako součást endoskopického přístroje určeného k vyšetřování trávicího traktu 

pacientů a část finančního příspěvku byla věnována na úhradu polohovacího rehabilitačního 

lehátka. V Oslavanech 234 cyklistů, kteří vyrazili na „Oranţovou jízdu“, našlapali ve prospěch 

občanského sdruţení DORADO částku Kč 51 096,-. Cílem občanského sdruţení DORADO      

je nenásilnou formou propojovat svět aktivní jedinců a osob se zdravotním postiţením 

zejména prostřednictvím hipoterapie. Mezi další aktivity neziskové organizace patří 

rehabilitace, rekondiční jízdy, sport pro osoby se zdravotním postiţením a animoterapie 

prostřednictvím psychologického působení koní. 

Nadace ČEZ od svého vzniku usiluje o zvyšování kvality ţivota v regionech,            

kde působí Skupina ČEZ. K naplnění této myšlenky zásadním způsobem přispívá projekt 

Podpora regionu, který je pravidelným a ţadateli dlouhodobě nejvyhledávanějším projektem. 

Granty směřují do veřejně prospěšných projektů z oblasti zdravotnictví, sociální péče, 

vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury, rozvoje infrastruktury a ţivotního prostředí. Příspěvky 

jiţ směřovaly například na provoz Linky bezpečí, na odstranění škod způsobených povodněmi                    

na oranţovém integrovaném hřišti v Primátorské ulici v Prachaticích, na úhradu kurzů - 

základy obsluhy osobního počítače pro osoby se zdravotním postiţením a seniory v Centru   

pro zdravotně postiţené Karlovarského kraje, na nákup vybavení pokojů dětí pod názvem 

„Výchova prostředím“ v Dětském domově Krásná Lípa, do Hospice Smíření v Chrudimi        

na částečnou úhradu zakoupené elektrické zvedací vany, která umoţňuje kvalitnější péči          

o leţící nemocné, na sportovní aktivity mládeţe a dospělých s postiţením, které zajišťuje 

Sportovní klub Kociánka Brno, na projekt Sdruţení Romů Severní Moravy - organizace 

volnočasových aktivit romských dětí. (Nadace ČEZ, 2009). 

V grantovém programu Nadace ČEZ Oranţová učebna získalo v roce 2010 finance      

na moderní vybavení učeben přírodovědných a technických předmětů celkem 21 základních    

a středních škol. Celkem mezi ně byly rozděleny téměř 4 mil. Kč. Studenti a pedagogové        

získali nové výukové simulátory, speciální výpočetní techniku, interaktivní tabule a další 

moderní výukové pomůcky. Maximální částka jednoho příspěvku činila 200 000 Kč,               

v roce 2010 bylo přerozděleno celkem 3 898 872 Kč. Pro velký zájem vyhlásila Nadace ČEZ 

na začátku roku 2011 nové grantové řízení. (ČEZ NEWS 11/2010, 2010). Cílem projektu 

Oranţová učebna je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů                     



 

na základních, středních a vyšších odborných školách zlepšením vybavení učeben fyziky, 

chemie, laboratoří a kombinovaných učeben se zaměřením na technické obory. (Nadace ČEZ, 

2009). 

Projekt Oranţové schody je určen k odstraňování bariér. Nadační příspěvek má slouţit 

školám k úpravě architektonických, technických a jiných nedostatků, se kterými se potýkají 

ţáci a studenti se sníţenou schopností pohybu a orientace. Podporu je moţné vyuţít                

na pořízení výtahu, schodolezu, schodišťové sedačky, plošin, naváděcích systémů                    

a podobných zařízení. Cílem projektu je zajistit lepší přístup ke vzdělání ţáků a studentů        

se zdravotním postiţením  a jejich integraci mezi zdravou populaci.(Nadace ČEZ, 2009). 

 Integrace soustřeďuje svou pozornost na klienty. V centru dění leţí vnímané zájmy 

jednotlivce. Integrace je celostní, tak jako existuje celostní medicína. Zabývá se tedy všemi 

problémy, které stojí proti společenské inkluzi. V centru dění je člověk, individuální přístup 

k němu. (Trzos, 2010). 

Gymnázium Jana Ámose Komenského v Dubí zaţádalo o grant Nadaci ČEZ a získalo 

537 600 Kč na zakoupení a instalaci schodišťové plošiny, která byla 1. 9. 2010 slavnostně 

zprovozněna. David, který se z důvodu svalového onemocnění pohybuje na invalidním 

vozíku, můţe jezdit od prvního zářijového dne na nově instalované plošině z patra do patra, 

aniţ by byl na někom závislý. Obr. 2. (ČEZ NEWS 9/2010, str. 34, 2010). 

 

 

3.3 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ VE SKUPINĚ ČEZ 

 

V roce 2007 obohatila Skupina ČEZ svou firemní filantropickou koncepci o dárcovství 

času zavedením projektu firemního dobrovolnictví Čas pro dobrou věc. Skupina ČEZ nabízí 

svým zaměstnancům moţnost vyuţít jeden proplacený pracovní den v kalendářním roce         

činnosti, která pomůţe vybrané neziskové organizaci (obr. 3). 

Projekt dobrovolnictví je zaměřen na podporu sociální oblasti a oblasti ţivotního 

prostředí. Skupina ČEZ odstartovala vzájemně prospěšné partnerství firmy, zaměstnance         

a neziskové organizace z regionů, kde Skupina ČEZ působí na základě svobodné dotazníkové 

akce monitorující zájem zaměstnanců o toto téma, která proběhla v roce 2006. 

(www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/pomahame/filantropie.html).  



 

Vybraná organizace musí být ověřena Fórem dárců. Účast na dobrovolnickém dni musí 

být písemně odsouhlasena přímým nadřízeným. Vykonaná práce musí být organizací písemně 

potvrzena. Pomáhat mohou dobrovolníci v organizovaných skupinových dnech                   

nebo individuálně, kdykoliv během roku ve všech krajích České republiky. Účelem projektu 

firemního dobrovolnictví je pomoci těm, kteří to potřebují. Pomoc je rozmanitá - finanční 

příspěvky, věcné dary, zapůjčení produktu nebo majetku (např. auto, plošinu pro výškové 

práce, úklidové mechanizace), poskytnutí sluţeb (poradenství zdarma např. v oblasti účetní, 

právní, daňové, projektové či v oblasti informačních technologií). Dalších aktivity zahrnují 

vánoční bazary, dárky či záţitky pro sociálně znevýhodněné spoluobčany jako jsou děti 

z dětských domovů, osoby nemocné či senioři. V neposlední řadě jsou to právě dobrovolné 

aktivity zaměstnanců. Do činností ve prospěch neziskového sektoru se v roce 2008 zapojilo                  

331 zaměstnanců – navštívili 55 veřejných prospěšných organizací.                                  

(http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

V roce 2009 pomáhalo 481 firemních dobrovolníků – navštívili 74 organizací.       

(ČEZ a.s., 2010).  

V červenci 2009 se uskutečnil mimořádný dobrovolnický den, při kterém 

bezprostředně po povodni osmdesát zaměstnanců z celé České republiky odstraňovalo 

následky ničivé síly v domovech zasaţených obyvatel Bernartic, Tomíkovic a Bukové            

v Hrubém Jeseníku. (http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

Pro zájem zaměstnanců se v roce 2010 zorganizovalo 70 akcí v 51 veřejně prospěšných 

organizacích. V sedmi etapách a mimořádně vyhlášených akcích se do pomoci zapojilo        

415 firemních dobrovolníků. Pro pokračování projektu je povzbuzující, ţe se v roce 2010 

dobrovolníci zapojili s nápady a samostatnými iniciativami. (ČEZ NEWS 12/2010, 2010,       

s. 29). 

Kaţdý přihlášený dobrovolník dostává před akcí malého tištěného průvodce,                

v němţ nalezne shrnutí všech nejdůleţitějších informací. Význam vzniku projektu                

Čas  pro dobrou věc, jak projekt funguje, obecné vysvětlení pojmů filantropie, CSR, firemní 

dárcovství, firemní dobrovolnictví. Kaţdý účastník si pomocí otázek odpoví, zda je vhodný   

na dobrovolnictví, komu bude jeho pomoc směřovat, jak bude dobrovolnický den probíhat      

a jak se má dobrovolník připravit (zvolit vhodné oblečení podle druhu práce, občerstvení).     

Je upozorněn, ţe po práci je nutné vyplnit potvrzení pro zaměstnavatele zástupcem organizace 



 

a také na moţnost zpětné vazby - podněty a nápady na zlepšení, které se začleňují do dalších 

ročníků. V závěru průvodce jsou dobrovolníkům přiblíţeny projekty zaměstnanců velkých 

firem v České republice, např. Česká spořitelna (Den pro charitu - kaţdý zaměstnanec můţe 

během roku věnovat dva pracovní dny na charitativní a obecně prospěšné aktivity                   

za nekrácený plat), T-mobile (Jeden den pro Váš dobrý skutek - zaměstnanci mohou strávit 

jeden den v roce placený zaměstnavatelem dobrovolnictvím nebo obecně prospěšnou prací), 

GlaxoSmithKline (Orange Day – skupiny dobrovolníků chodí na celý den vypomáhat           

do neziskových organizací z oblasti sociální péče - péče o seniory, osoby se zdravotním 

postiţením a nemocné děti) či Ernst & Young (Community Day - pomoc zaměstnanců 

organizacím, které se zabývají ekologií, sociálními a zdravotními sluţbami či drogovou 

problematikou). Dále jsou poskytnuty rady, jak se má dobrovolník chovat ke klientům ústavu, 

v němţ pomáhá. 

Účastníci firemních dobrovolnických dní se řídí dobrovolnickým sedmerem: 

1. Rozhodnutí zapojit se do projektu Čas pro dobrou věc je pouze na vás. Nikdo vás nebude          

    a nesmí nutit. 

2. Vybraným organizacím pomáháme, protoţe chceme. Nejsou nám kvůli tomu ničím  

    zavázány a nic nám nedluţí. 

3. Do veřejně prospěšných organizací přijíţdíme pracovat, zároveň jsme však jejich hosty.  

    Nezapomínejme tedy, ţe jsme na návštěvě. 

 4. Zodpovědná osoba z vybrané organizace by měla vědět nejlépe, s čím potřebuje pomoci      

     a jak. Slíbili jsme pracovité ruce, aplikování nápadu nebo spolupráci, nikoliv logistické  

     řízení celého dne. 

 5. Účastí na dobrovolnickém dni věnujete vybrané veřejně prospěšné organizaci svůj čas,  

     energii a schopnosti. Skupina ČEZ vám proplatí den, zaručí pojištění a v případě skupinové     

     akce zajistí občerstvení a organizaci nabízí pomoc formou potřebných pracovních pomůcek  

     k práci dle počtu zúčastněných zaměstnanců. 

 6. Dobrovolnictví by mělo přinášet uţitek všem zúčastněným stranám - uţijte                                       

     si ho s úsměvem, pocit z dobře vykonané práce vás bude hřát o to déle. 

 7. Pomáháme kaţdý za sebe a pro vlastní dobrý pocit. Nezapomeňte však, prosím, ţe projekt      

     Čas pro dobrou věc uvádí do ţivota společně dobrovolníci a Skupina ČEZ.  

 



 

Přínosy firemního dobrovolnictví pro firmu: 

Upevňování vzájemného vztahu se zaměstnanci, přirozená motivace zaměstnanců     

pro týmovou práci, moţnost zlepšení vnímání firmy veřejností.  

 "Musím uznat, že u lidí, kterým naši zaměstnanci pomáhali, jsme měli nejen příležitost pomoci 

jako člověk člověku, který je v tísni, ale zároveň jsme opravili pochroumané jméno ČEZu. 

Špatný obrázek, který tvoří z valné části média, se podařil změnit. Ti lidé jistě přemýšleli, že ta 

společnost, kterou tak nemají rádi, poslala své lidi místo do práce, do jejich obce,                 

aby zadarmo pomohli." Dominik 

 

Přínosy pro zaměstnance: 

Pracovní a rodinné vytíţení zaměstnancům často znemoţňuje angaţovat                       

se v dobrovolnictví samostatně, přesto by mnozí rádi neziskovému sektoru pomohli. Nabídku 

zapojit se do firmou organizovaného dobrovolnického dne tedy vítají. Navíc mohou 

prostřednictvím těchto akcí poznat své kolegy v jiném prostředí a navázat nová přátelství 

s lidmi, s nimiţ by se jinak nesetkali. 

 "Všem kolegům "od kancelářských stolů" lze vřele doporučit.  Ideálně takový den vyčistí 

hlavu od pracovních i jiných starostí a určitě zahřeje i pocit, že jste pomohli něčemu 

dobrému." Světlana 

 

Přínosy pro veřejně prospěšné organizace: 

"Areál Olivovy dětské léčebny vyžaduje trvalou péči, na kterou nám finance nestačí. 

Pomoc dobrovolníků je tedy pro nás významná, umožňuje nám areál zkrášlit při nulových 

výdajích na mzdových prostředcích. Finanční přínos není ale tím jediným. Zpřístupnění 

léčebny veřejnosti, což jsou i pracovníci z organizací, věnujících se dobrovolnické činnosti, 

pomůže šířit informace o naší činnosti, o léčebně."  OLIVOVA DĚTSKÁ LÉČEBNA, o.p.s. 

  

Stát se dobrovolníkem ČEZ je jednoduché. Na firemním intranetu Skupiny ČEZ 

http://intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec najdou zaměstnanci podrobné informace, inspiraci, 

nabídku i celý proces přihlašování. Portál "Čas pro dobrou věc" zaměstnance provádí  

jednotlivými kroky k registraci na skupinové i individuální akce. V záloţce "Skupinové dny" 

si mohou vyhledat akci mimo jiné dle regionu a data. Pro správnou registraci je nutné být       



 

na intranetu přihlášen. Přihlášení na akci je pak velmi jednoduché, registrační formulář           

je automaticky předvyplněn. V kaţdém kraji je nabídka finalizována tři týdny před termínem 

akcí. Zaměstnanci dostanou před kaţdou etapou avízo. Přihlašování je uzamčeno                     

7 kalendářních dnů před termínem akce. Jako v předchozích letech je preferována  středa         

a čtvrtek. Samozřejmě jsou zohledněny moţnosti a potřeby jednotlivých neziskových 

organizací. Všichni uţivatelé intranetu mají přístup na dobrovolnický portál zapojimse.cz.     

Na aktuální informace se mohou podívat i z externího internetového prostředí. Hlavním cílem 

projektu Čas pro dobrou věc je pomoc veřejně prospěšným organizacím, proto v případě 

malého zájmu ze strany zaměstnanců Skupiny ČEZ se akce neruší, ale nabídne se jiným 

firmám. (http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

Zaměstnanci, kteří upřednostňují individuální formu dobrovolnictví, se angaţovali      

ve svém volném čase. Pravidelně navštěvovali seniory, zorganizovali dětský den  pro děti 

z Dětského domova ve Frýdku-Místku, podpořili vánoční trhy výrobků z chráněných dílen 

v Dukovanech, sběrem autolékárniček podpořili nemocnici v africké Keni ve spolupráci 

s dětmi ze Základní školy v Lipníku nad Bečvou. (http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

Zástupci Skupiny ČEZ 26. ledna 2011 předali přes 1 600 firemních autolékárniček 

Základní škole v Lipníku nad Bečvou (obr. 4). Zdravotnický materiál bude doručen 

prostřednictvím charitativní organizace ADRA do Keni, kde bude tento materiál vyuţit 

v místní nemocnici Itibo. (ČEZ NEWS 02/2011, s. 23, 2011 ). 

„Zdravotnický materiál, který obdrţíme, bude slouţit pro naši práci při ošetřování 

zraněných a nemocných. Jen pro představu: Převaz jednoho těţce popáleného dítěte      

(kterých je nejvíce), spotřebuje aţ 50 ks sterilních mulových čtverců a okolo 10 ks obvazů.                 

Pro dospělého je to aţ 3x více. Ještě jednou díky za vaši spolupráci a pomoc.“ (Aleš Bárta, 

projektový manager ADRA v Keni in: http://www.adra.cz/adra/cz/sber-autolekarnicek) obr. 5. 

 Organizování dětského dne pro děti z Dětského domova ve Frýdku-Místku předcházelo 

osobní setkání se zástupkyní ředitelky Mgr. Radmilou Cigánkovou, která se aktivně se svými 

radami, postřehy a připomínkami podílela na pořádání této akce. Dětský den se uskutečnil      

12. 6. 2010 za významné podpory zaměstnavatele. Zaměstnanci si přáli, aby bylo odpoledne 

pro děti nejen zábavné, ale i nezapomenutelné. Proto poţádali Mgr. Radmilu Cigánkovou       

o seznam dětí, ve kterém uvedla jejich malá přání. Děti si přály sladkosti, kosmetiku  (řasenky, 

sprchové gely, deodoranty), barvy na sklo, kopací míč, knihy, puzzle, dřevěné kostky, 



 

panenky. Nejenţe se děti s nadšením zúčastnily všech soutěţí (skok v pytli, hod  na koš, skok 

do dálky, poznávání vůní, skládání obrázků, hod na cíl, shazování plechovek), ale také se 

aktivně zapojily do tvůrčího programu, který byl pro ně připraven. Vyráběly vlajky států 

(České republiky, Slovenské republiky, Polska, Německa, Bulharska a Maďarska), vypisovaly 

své vědomosti o státech, vymýšlely hesla pro své skupiny, snaţily se vypsat co nejvíce 

pozitivních vlastností člověka, ke kterým připsaly jména svých kamarádů  a vychovatelek 

z dětského domova. Své „výtvory“ pak prezentovaly ostatním dětem (pro ukázku obr. 6, 7). 

Na konci odpoledne dostaly děti dárečky, ze kterých měly velkou a hlavně upřímnou radost. 

Poděkování z dětského domova patřilo všem těm, kteří podpořili dětský den nákupem dárků,  

sladkostí  anebo přímo svou účastí (obr. 8) 

V měsíci prosinci 2010 zaměstnanci opět za podpory Skupiny ČEZ připravili vánoční 

akci pro děti z Dětského domova ve Frýdku-Místku. Vánoční svátky nejsou v dětském 

domově veselé, ale spíše smutné. Některé děti odjíţdějí domů k rodičům nebo příbuzným,     

ale přibliţně polovina zůstává v dětském domově. Proto jen pro ně připravili dne 29. 12. 2010 

prohlídku jízdárny s projíţďkou na koních, aby děti, které zůstaly v dětském domově, zaţily 

oproti dětem, které odjely do rodin, také něco zajímavého a výjimečného. Mohly                     

se pak podělit s ostatními dětmi o své pozitivní záţitky, aţ se všichni vrátí do dětského 

domova. Kaţdé dítě na konci akce dostalo malý dárek s přáním do nového roku 2011.    

V přání bylo dítě oslovené jménem, aby vědělo, ţe přání je určeno právě jemu. 

 

3.4 SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI 

 

„Fenomény dárcovství a dobrovolnictví vycházejí z hlubokých základů lidského 

chování a tvoří významnou součást naší morálky, našeho ţivota a společenského souţití.    

Oba pojmy jsou neodlučitelně spojeny s aktivitami neziskových organizací.“ (Hladká, 

Šinkyříková In: Dárcovství v očích veřejnosti, 2009, s. 2). 

Zasazení dobročinnosti do neziskových organizací přináší do těchto aktivit řád, 

pravidla, stabilitu a sniţuje riziko výpadku poskytovaných sluţeb. Organizovaná dobročinnost 

řeší i problém nerovnosti mezi dobrodincem a tím, kdo dobrodiní přijímá. Kaţdý dar,         

který není darovaný anonymně, vytváří závazek obdarovaného k dárci. Neziskové organizace 



 

plní funkci zprostředkovatele dobročinnosti a neutralizuje anebo ruší adresnost závazku 

obdarovaného. (Frič et al., 2001). 

Neziskové organizace zabezpečují efektivní a profesionální organizování dobrovolných 

aktivit, pečují o hodnoty dobrovolnictví, udrţují vzory dobrovolnického chování, podílejí         

se  na tvorbě jeho neformálních i formálních pravidel. (Kolektiv autorů, 2008). 

Jsou charakteristické několika společnými rysy:  

1, Jde o organizace, tzv. skupiny, které jsou do určité míry institucionalizovány.  

2, Mají soukromou povahu, tj. jsou institucionálně oddělené od státní správy.  

3, Nerozdělují zisk mezi vlastníky nebo vedení organizace. Neziskové organizace mohou        

v určitém období dosáhnout zisku, ale ten musí být opětovně pouţit na cíle dané posláním 

organizace. Tento fakt je vyčleňuje ze soukromého podnikání. 

4, Jsou samosprávné, tj. jsou schopné řídit svou vlastní činnost. Mají svá vlastní interní 

pravidla řízení a nejsou ovládané zvenčí. 

5, Jsou dobrovolné, tj. zahrnují určitý významný prvek dobrovolné činnosti. (Frič et al., 2001). 

 V době, kdy neziskové organizace nemohou spoléhat pouze na finanční zajištění              

z veřejných zdrojů či nadací, je právě firemní dobrovolnictví cestou ke zvýšení jejich kapacit. 

Firemní dobrovolnictví představuje moţnost smysluplné a oboustranně prospěšné spolupráce 

mezi firmami a neziskovými organizacemi. (http://www.hest.cz/csr/). 

„Dobrovolníci poznají, jak úžasní mohou být lidé s postižením a že mají co nabídnout 

společnosti, ve které koluje o této skupině lidí plno předsudků a mýtů. Naši uživatelé 

sociálních služeb poznají nové lidi, kteří jsou ochotni s nimi prožít den a něco spolu 

smysluplného tvořit.“ Domov sv. Anežky, o. p. s., Čihovice 

(http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

Nadace O2 v roce 2010 zorganizovala ve spolupráci s Fórem dárců celkem                  

55 dobrovolnických akci (obr. 9). Do nich se zapojilo celkem 3 048 zaměstnanců společnosti 

Telefónica  O2. Z celkového počtu sedmi tisíc, se tedy jedná o více neţ 40% všech 

zaměstnanců společnosti. Na projektech dobrovolně odpracovali přes 12 000 hodin,             

coţ je téměř třikrát více, neţ v loňskem roce. Zaměstnanci pomáhali v neziskových 

organizacích, dětských domovech a zapojili se i do pomocných prací - odstraňování škod      

po srpnových povodních v severních Čechách. (http://www.zapojimse.cz/). 



 

Kaţdá vyspělá společnost pečuje o slabší a zranitelnější jedince. Skupina ČEZ podporuje 

neziskové a veřejně prospěšné organizace, které se zaměřují na pomoc potřebným. Nadace ČEZ 

kaţdý rok rozdělí finanční prostředky dětským domovům, azylovým domům, domovům          

pro seniory, domům s pečovatelskou sluţbou, sociálním centrům, farním a diecézním charitám, 

chráněným dílnám a svazům zdravotně i mentálně postiţených. Příspěvky pomáhají integraci 

slabších do společnosti. (ČEZ, 2010). 

Vybraná veřejně prospěšná organizace pro skupinové dny je ověřena ze strany          

Fóra dárců. V případě osobního výběru organizace pro individuální pomoc lze ověření provést 

pomocí elektronického formuláře. Přínosem pro neziskové organizace je úspora nákladů, času, 

který můţe být plně věnován potřebným a šíření informací o dané problematice mezi nový 

okruh lidí.(http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec). 

Obdarovaný je povinen: 

 poskytnout informace o své organizaci, o účelu jejího zaloţení a o způsobu 

budoucího vyuţití darovaných prostředků 

 doloţit veškeré další informace, které vypovídají o jeho schopnosti vyuţít 

darované prostředky efektivně 

 informovat dárce o všech skutečnostech a změnách v projektu, které by mohly 

zásadním způsobem ovlivnit vyuţití příspěvku 

 na poţádání poskytovat dárci o sobě pravdivé a dostačující informace                

v nezbytném rozsahu pro posouzení účelného vyuţití poskytnutých příspěvků 

 pouţít darované prostředky v souladu s dohodnutým účelem a podmínkami 

vyuţití daru 

 neposkytovat informace o dárci bez jeho svolení 

 doloţit řádné vyúčtování nadačního příspěvku a informovat dárce o dosaţených 

výsledních projektu. (Fórum dárců, 2006). 

Kromě provozování dobročinnosti a sluţeb reprezentují neziskové organizace i zájmy 

nerůznějších skupin obyvatelstva. Bez neziskových organizací by bylo téměř nemoţné udrţet 

a dále rozvíjet kolektivní identitu malých skupin, např. lidí se specifickými druhy postiţení, 

kteří vyţadují speciální druh podpory. (Frič et al., 2001). 

Dotazníkovým šetřením, které realizovalo Centrum pro výzkum neziskového sektoru 

v roce 2009, bylo zjištěno, ţe většina dotazovaných je nakloněna názoru, ţe neziskové 



 

organizace dokáţí pomoci v konkrétním případě, avšak nemají schopnost vyřešit nějakou 

záleţitost systémově. (Hladká, Šinkyříková , 2009). 

Neziskové organizace mají pověst spíše důvěryhodných organizací, které poskytují 

kvalitní sluţby a zastávají zájmy občanů. Česká veřejnost se dělí na ty,                                 

kteří v jejich smysluplnost věří, a ty, kteří v ní nevěří. V pozitivních stránkách obrazu 

neziskových organizací převládají vlastnosti, týkající se dobročinnosti a sluţeb, které občanům 

poskytuje. Dominuje v nich charitativní úsilí pomáhat nejpotřebnějším a schopnost vytvářet 

mezi lidmi pocity solidarity. Negativní stránku image neziskových organizací charakterizují 

vlastnosti spojené spíše s těmi organizacemi, které nevykonávají ţádné konkrétní sluţby,      

ale spíše reprezentují různé skupinové a ideové zájmy. Lze konstatovat, ţe v očích české 

veřejnosti výrazně převládají pozitivní stránky nad negativními.(Frič et al., 2001). 

Nedůvěra občanů v neziskové organizace není na takové úrovni, aby nebyli ochotni 

poskytnout dar. Většina povaţuje činnost neziskových organizací za potřebnou pro společnost, 

proto cítí správné je finančně podporovat a ztotoţňuje se s názorem, ţe dát peníze neziskové 

organizaci je rozumné, protoţe pro svou odbornost můţe lépe pomoci neţ by to dokázal 

jednotlivec. Ale téměř polovina dotazovaných souhlasí s názorem, ţe je lepší pomáhat 

potřebným přímo a nikoli přes neziskovou organizaci. Tyto poznatky přinesl výzkum,        

který byl realizován Centrem pro výzkum neziskového sektoru prostřednictvím dotazníkové 

šetření. (Hladká, Šinkyříková , 2009). 

 

Seznam metod získávání dobrovolníků, které vycházejí  z praxe vícerých organizací : 

 oslovit lidi z vlastních řad – členové organizací, dobrovolníci, kteří pomáhali 

v minulosti 

 osobní kontakty – přátelé, známí, spolupracovníci 

 nepřímé oslovení prostřednictvím  přátel, klientů, dobrovolníků, sponzorů 

 oznámení na veřejných místech – plakáty, letáky, broţury 

 aktivní prezentace před veřejností – dny otevřených dveří, informační stánky 

 média – prezentace konkrétních aktivit, výsledků, konkrétních dobrovolníků 

 sluţby zprostředkovatelských organizací – dobrovolnické centra 

 kontaktování skupin v komunitě – prezentace na školách (Mydlíková et al., 

2002). 



 

 Jednou z moţností získání dobrovolníků pro neziskovou organizaci v České republice 

je zadání dobrovolnických poptávek na portálu www.zapojimse.cz. Program Zapojím se        

je realizován občanským sdruţením Byznys pro společnost ve spolupráci s Fórem dárců. 

Koordinátoři Byznysu pro společnost zobrazí poptávky neziskových organizací firmám 

s aktuálními dobrovolnickými programy. Nezisková organizace musí dobře promyslet,         

jak mohou firemní dobrovolníci pomoci, určit efektivní počet dobrovolníků – stanovit 

minimální   a maximální počet, aby byl co neuţitečněji vyuţit nabídnutý čas dobrovolníků, 

důkladně  si naplánovat dobrovolnický den a zadat akci na portále zapojimse.cz. 5-7 dní     

před akcí se neziskové organizaci v případě naplnění akce dobrovolníky z firem ozve 

koordinátor Byznysu pro společnost a probere detaily akce – čas srazu, příspěvky na pracovní 

pomůcky a občerstvení. (http://www.zapojimse.cz/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁVĚR 

 

 Cílem bakalářské práce bylo analyzovat přínos firemního dobrovolnictví a dárcovství 

pro společnost nejen ze strany firem, ale také ze strany zaměstnanců a neziskových organizací. 

Cíl bakalářské práce byl splněn. Dále jsme upozornili na podporu zdravého a aktivního 

způsobu ţivota dětí a mládeţe jako jedné z cílových skupin, celkový rozvoj občanské 

společnosti, zvyšování kvality ţivota jednotlivců v regionech, pomoc při mimořádných 

událostech jako jsou povodně, odstraňování architektonických a také psychických bariér. 

Chtěli jsme podrobněji informovat o způsobu, jak se můţe nezisková organizace stát 

„zajímavá“ pro zaměstnavatele, aby k ní směřoval svůj čas a peníze, a také nelehkou práci 

firem při hledání a výběru potřebných projektů. 

Osobní rozvoj, získané zkušenosti, pocit odpovědnosti vůči společnosti, to je jen 

několik vyjmenovaných osobních přínosů pro zaměstnance, který se dobrovolně do pomoci 

zapojil. Společenská odpovědnost firmy je prospěšná i pro samotnou firmu. Nejen společenské 

uznání, ale i poděkování ze strany zaměstnanců, ţe mohli být účastníky dobrovolnických dnů 

za podpory svých zaměstnavatelů, má neméně důleţitý význam. Je více patrná věrnost            

a loajalita zaměstnance. 

Analýzou největší dárcovské firmy v České republice jsme definovali propracovaný 

systém pomoci, důslednost při výběru účelu, pro který bude dar poskytnut, zpětnou vazbu, 

dobrovolné zapojení zaměstnanců do aktu pomoci a podpory. Moţnost zvolení cesty,               

i individuálního zapojení jednotlivce, se dotýká zkvalitňování ţivota nejen znevýhodněných 

skupin obyvatel, ale přímo celé občanské společnosti. Upozornili jsme na fakt nedostatečné 

informovanosti široké veřejnosti o činnosti firem směřující ke zvýšení kvality ţivota,                

dále na potřebu vytváření příznivého mediálního obrazu dobrovolnických aktivit. 

Prospěch z těchto aktivit nemá jen jednotlivec, kterému je konkrétní podpora 

nabídnuta, ale i jeho rodina, přátelé a lidé z jeho okolí. Tím, ţe přispějeme k vyšší kvalitě 

ţivota jednotlivce, změníme jeho ţivotní realitu v pozitivním smyslu, coţ bylo cílem 

bakalářské práce také v širším, celospolečenském kontextu.    

 

 

 

 



 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 
  

CLINTON, B. 2008. Dárcovství. Praha : VOLVOX GLOBATOR, 2008. 231 s. 

ISBN 978-80-7207-674-1.             

 

ČEZ. 2010. Pomáháme tam, kde působíme. Praha : ČEZ a.s., květen 2010. Interní materiál 

 

ČEZ. 2010. ČEZ NEWS 9/2010. Praha : ČEZ, a.s., 2010. 43 s. časopis ISSN 1801-0350 

 

ČEZ. 2010. ČEZ NEWS 11/2010. Praha : ČEZ, a.s., 2010. 39 s. časopis ISSN: 1801–0350 

 

ČEZ. 2010. ČEZ NEWS 12/2010. Praha : ČEZ, a.s., 2010. 35 s. časopis ISSN: 1801-0350 

 

ČEZ. 2011. ČEZ NEWS 2/2011. Praha : ČEZ, a.s., 2011. 28 s. časopis ISSN: 1801-0350 

 

ČEZ, a.s.. 2010. Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009. Praha : ČEZ , a.s., 2010. s. 99 

 

DOLEŢALOVÁ, A. 2008. Ekonomie, filantropie, altruismus. Praha : Vysoká škola 

ekonomická v Praze, 2008. 148 s. ISBN 978-80-245-1471-0. 

 

FÓRUM DÁRCŮ. 2007. CSR Fórum 01/2007. Praha : Fórum dárců, 2007. 34 s.  

  časopis ISSN 0862-9315 

 

FÓRUM DÁRCŮ. 2008. CSR Fórum 04/2008. Praha : Fórum dárců, 2008. 34 s. časopis  

ISSN 0862-9315 

 

FÓRUM DÁRCŮ. 2006. Průvodce firemní filantropií. Praha :  Fórum dárců, o.s., 2006. 38 s. 

ISBN 80-902965-5-6 

 

FRIČ, P. et al. 2001. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha : AGNES a NROS, 

2001. 115 s. ISBN 80-902633-7-2. 



 

 

HLADKÁ, M. – ŠINKYŘÍKOVÁ T. 2009. Dárcovství v očích veřejnosti. Brno : Společnost 

pro studium neziskového sektoru, 2009. 20 s. ISBN 978-80-904150-4-1. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ, 2008. Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru. Praha : 

Občanské sdruţení AGNES, 2008. 154 s. ISBN 978-80-903696-2-7. 

 

MYDLÍKOVÁ, E. et al. 2002. Dobrovoľnictvo na Slovensku alebo „Čo si počať 

s dobrovoľníkom“. Bratislava : Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2002. 56 s. 

ISBN 80- 968713-0-7. 

 

NADACE ČEZ, 2009. Výroční zpráva 2009. Praha : TOP Partners, s.r.o., 2009. 92 s. 

 

NOVOTNÁ, J. – ŠTOGR, J. 2002. Filantropie zdroje v komunitě. Ústí nad Labem : 

Komunitní nadace Ústí nad Labem,2002, 67 s., tisk: TABUC DRUCK 

 

Oranţový průvodce 2011, Praktické informace a tipy ze světa energie,  Skupina ČEZ, 2011. 

49 s. 

 

SVATOŠOVÁ, M. 2008. Hospice a umění doprovázet. 6 vyd. Kostelní Vydří : Kermelitánské 

nakladatelství, 2008. 151 s. ISBN 978-80-7195-307-4. 

  

TOŠNER, J. - SOZANSKÁ O. 2006. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích.    

2 vyd. Praha : Portál, 2006. 149 s. ISBN 80-7367-178-6. 

 

TRZOS, T. 2010. Fenomén dobrovolnictví ve volnočasové rehabilitaci osob s těžkým tělesným 

postižením. Olomouc : UP, FTK, disertační práce, 2010. 

 

SKUPINA ČEZ. 2010 Firemní dobrovolnictví. Praha : útvar komunikace Skupiny ČEZ, 2010. 

 



 

Zákon ČR č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické sluţbě a o změně některých zákonů. 

 

Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů      

č. 227/1997 Sb. ve znění zákona č. 210/2002 Sb., 257/2004 Sb., účinnost od 1. ledna 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERNETOVÉ ZDROJE: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/prevence/obcanum/rady/obecne/letacek_vnitrni_cz_new.p

df (10.1.2011) 

 

http: // www. byznysprospolecnost.cz  (12.1.2011) 

 

http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/o-nadaci-cez.html (12.1.2011) 

 

http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/projekty-nadace-cez.html  (12.1.2011) 

 

http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/pomahame/filantropie.html (12.1.2011) 

 

http://www.cpf.sk (22.2.2011) 

 

http://www.msmt.cz/mladez/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011-erd (12.2.2011) 

 

http://www.dobrovolnictvo.sk  (1.2.2011) 

 

http://www.donorsforum.sk (20.2.2011) 

 

http://erd.dobrovolnictvo.sk/ (12.2.2011) 

 

http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/ (12.2.2011) 

 

http://www.drsr.sk  (22.2.2011) 

 

http://intranet.cez.cz/ ( 14.2.2011) 

 

http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec  ( 14. 2. 2011) 

 

http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx (12.2.2011) 

http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/projekty-nadace-cez.html
http://www.dobrovolnictvo.sk/
http://www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx


 

 

http://www.hest.cz/csr/ (10.1.2011) 

 

http://www.publicon.cz/Sluzby/Vydavatelstvi-1/CSR-Forum-6-2010/Ceska-reprezentace-ve-

firemnim-dobrovolnictvi-miri-do-Evropy.html  (12. 1. 2011) 

 

www.shr.sk/darroka.htm   (22. 2. 2011) 

 

http://www.spp.sk/media/ (5. 12. 2010) 

 

http://www.spp.sk/spp-pre-buducnost/nadacia-spp/charita-a-filantropia/ ze dne (27. 2. 2011) 

 

http://www.zapojimse.cz/ (15.2.2011) 

 

http://www.zapojimse.cz/Obsah/firemni-dobrovolnictvi-1.html (15.2.2011) 

 

http://www.zapojimse.cz/Obsah/pro-firmy-a-zamestnance-4.html (15.2.2011) 

 

www.1snsc.sk/dobrovolnictvo  ( 7.2.2011) 

 

http://www.adra.cz/adra/cz/sber-autolekarnicek/  (27.2.2011) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Filantropie (27.2.2011) 

 

http://wingsweb.org/documents/Global_Institutional_Philanthropy_preliminary_status_report_

2010.pdf (28.2.2011)  (vlastní překlad autora) 

 

http://www.csr-online.cz/ (27.2.2011) 

 

http://europa.eu/volunteering/cs/tour ( 27.2.2011) 

 

 

http://neziskovky.cz/cz/fakta/darcovstvi/jak-darovat  (27.2.2011) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Filantropie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

OBRÁZEK  1 : Pracovní oblečení   

OBRÁZEK  2 : Schodišťová plošina 

OBRÁZEK  3 : Fotografie z projektu firmy ČEZ – Čas pro dobrou věc 

OBRÁZEK  4 : Firemní autolékárničky             

OBRÁZEK  5 : Nemocnice Itibo v Keni        

OBRÁZEK  6 : Ukázka tvorby dětí z dětského domova – Česká republika                                                           

OBRÁZEK  7 : Ukázka tvorby dětí z dětského domova  - Bulharsko     

OBRÁZEK  8 : Poděkování dětí z dětského domova             

OBRÁZEK  9 : Zaměstnanci O2 - 2010             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRÁZEK  1 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pracovní oblečení                                   Zdroj: http://intranet.cez.cz/ ze dne 14.2.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRÁZEK  2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schodišťová plošina                   Zdroj: časopis  ČEZ NEWS 9/2010, s. 34, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRÁZEK 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografie z projektu firmy ČEZ – Čas pro dobrou věc 

Zdroj: http:// intranet.cez.cz/cas_pro_dobrou_vec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRÁZEK  4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firemní autolékárničky                  Zdroj: časopis ČEZ NEWS 02/2011, s. 23, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRÁZEK  5 

 

 

 

 

 

 

Nemocnice Itibo v Keni       Zdroj: http://www.adra.cz/adra/cz/sber-autolekarnicek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRÁZEK  6 

 

 

 

 

 
 

Ukázka tvorby dětí z dětského domova – Česká republika                             Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRÁZEK  7 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ukázka tvorby dětí  z dětského domova  -  Bulharsko              Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRÁZEK  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poděkování od dětí z dětského domova                                                                Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRÁZEK 9 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci O2 - 2010                                                       Zdroj: http://www.zapojimse.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


