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Abstrakt: 

Diplomová práce si klade za cíl prozkoumat vývoj dárcovství V ČR po roce 

1989. V první části se zabývá teoretickým základem pojmů altruismus a 

filantropie, vymezuje zkoumané dárcovství jako neadresné a dává ho do 

souvislosti s uvažovanými teoretickými východisky. Dále se zaměřuje na vztah 

občanské společnosti a dárcovství a reflexi rolí nadací v české společnosti.  

V praktické části pak je zkoumán rozvoj individuálního dárcovství na 

vzorku čtyř českých nadací. Jednoznačný trend není pozorován, jsou ovšem 

diskutovány další pozoruhodné skutečnosti, které výsledky analýzy odhalují. 

 

Klíčová slova: altruismus, filantropie, dárcovství, nadace, občanská 

společnost 

 

Abstract: 

The objective of this theses is to explore the development of gift-giving in 

Czech Republic  after the velvet revolution in 1989. First part of the theses deals 

with the theoretical basis of altruism and philanthropy. The gift-giving explored 

in the theses is viewed as a specific case when the beneficient does not know the 

beneficiary. This specific case is then discussed with the theoretical aspect of 

altruism and philanthropy. Further on the civil society and its connection to the 

gift-giving is observed and the role of the foundations in czech society reflected. 

The analysis of the gift-giving is provided in the second part of the theses, 

based on the financial history of four czech foundations. A clear cut trend is not 

obvious, thus some other aspects coming out of the analysis are accented. 
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Úvod 

Příjemné pocity plynoucí ze vstřícnosti vůči bližním zažívá většina z nás 

každý den. Někdy dokonce pomůžeme na ulici neznámému člověku. Někdy se 

nás dotkne tragédie, kterou utrpěl někdo zcela cizí, a my pošleme finanční 

obnos na konto veřejné sbírky. Nebo pravidelně přispíváme organizacím, které 

se věnují práci s handicapovanými spoluobčany. Někteří z nás věnují pravidelně 

část volného času dobrovolné práci pro druhé. Fenomén altruismu a filantropie 

pozorujeme v lidské společnosti napříč staletími a kulturami. Dětští 

psychologové pozorují zárodky takového chování již u velmi malých dětí.  

Altruistickému chování a filantropickým aktivitám se věnují různé vědní 

disciplíny (psychologie, sociobiologie, filosofie atd.) a od začátku 60. let 20. 

století také ekonomie.  

Jak ale souvisí toto téma s hospodářskou politikou a proč se tomuto 

tématu chci věnovat v diplomové práci, která má uzavřít studium ekonomie a 

hospodářské politiky? Nechám-li stranou hlubší osobní zájem o téma 

filantropie a altruismu, jejich projevy ve společnosti, jejich původ a motivace, 

které k nim vedou, zbývá ještě jedna velmi přímá a jasná spojitost 

s hospodářskou politikou (která se zároveň velmi úzce dotýká otázky občanské 

společnosti). Mám na mysli financování třetího sektoru ekonomiky (tedy 

neziskových organizací). Třetí sektor je financován jak z veřejných rozpočtů, 

tak ze soukromých či firemních zdrojů.  Z hlediska hospodářské politiky je tedy 

provoz neziskových organizací částečně financován z peněz daňových 

„We all want to see a 

massive change in human behavior 

and institutions, away from 

violence, cruelty, malevolence and 

injustice towards a more gentle, 

benevolent, and just world. This is 

the output we want, but if we are 

honest as social scientists we must 

admit that there is much that we do 

not know about the inputs that are 

most likely to produce this result.“ 

Kenneth Boulding 
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poplatníků. Pro veřejné rozpočty, které neznají jiný než napnutý stav (reflektuji 

aktuální situaci v ČR) by tedy motivace soukromých dárců k financování třetího 

sektoru mohla být jistou úlevou (to samozřejmě do velké míry souvisí 

s daňovou politikou státu).  V posledních letech do České Republiky proniká 

koncept corporate social responsibility, tedy společenské odpovědnosti firem. 

Jak se to ovšem má s individuálním dárcovstvím a společenskou odpovědností 

jednotlivců?  

Hypotéza, kterou bych ráda ve své práci ověřila, zní následovně: 

Spolu s rozvojem občanské společnosti v České Republice po roce 1989 

narůstá také podíl domácích (individuálních) dárců na financování českých 

nadací, potažmo celého třetího sektoru.  Zatímco na počátku devadesátých let 

se skladba zdrojů omezuje zejména na zahraniční dárce a státní podporu, s 

postupem času se zdroje profilují jako dary českých (individuálních a 

firemních) dárců. Předpokládám přitom, že tato tendence je mimo jiné 

výsledkem působení českých nadací na veřejnost. Nadace a další neziskové 

organizace nevnímají zdroje získané od tuzemských individuálních dárců pouze 

jako volné zdroje, které mohou využít podle své potřeby, bez ohledu na 

rozpočtové položky grantu. Snaží se ve společnosti podporovat takové 

dárcovství, které je výrazem přijetí odpovědnosti za sebe a své okolí, výrazem 

přináležitosti k občanské společnosti.  

Hlavní otázka, kterou si v této práci kladu, zní:  

Směřuje třetí sektor v ČR ruku v ruce s rozvojem občanské společnosti k 

takovému vývoji, který lze považovat za zdravý? Zdravým vývojem mám na 

mysli podstatnou účast české společnosti na financování třetího sektoru (jde 

tedy o přibližování se pojmenování „nevládní“). Čtenář si může klást otázku, 

proč je důležité, aby se česká veřejnost vůbec na financování třetího sektoru 

podílela, když je často činnost tohoto sektoru vnímána jako komplementární 

vůči sektoru veřejnému. Odpověď na tuto otázku se zakládá jednak na 

skutečnosti, že činnost, kterou provozují neziskové organizace, nemusí být vždy 

právě podle představ současné vlády (anebo vlády vůbec), může být dokonce 

vůči veřejnému sektoru kritická (tady se částečně dotýkám konceptu občanské 

společnosti, jako prostoru pro kontrolu výkonu všech složek moci) a proto je 
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nezbytné, aby její financování neplynulo ze státní pokladny, protože jedině pak 

může takovou činnost vykonávat svědomitě a opravdově, aniž by se musela 

obávat přiškrcení zdrojů ze strany donátora. Druhým aspektem je potom fakt, 

že veřejné prostředky, které jsou vynaloženy na financování třetího sektoru, tak 

jako tak představují prostředky vybrané na daních, kde ovšem občan nemůže 

rozhodnout o tom, kam budou alokovány. V současné době tedy již neziskovým 

organizacím přispíváme, nevíme ovšem, kam naše peníze nakonec doputují. 

Tento fakt pravděpodobně do budoucna nijak zvlášť neovlivníme, budeme-li 

ale nad rámec povinných odvodů, z nichž část připadá na financování třetího 

sektoru, přispívat také vědomě těm organizacím, které se věnují činnosti, se 

kterou se ztotožňujeme, můžeme prostor třetího sektoru přímo tvarovat. Tolik 

tedy k vysvětlení pojmu zdravý vývoj třetího sektoru. Dárcovství (finanční 

příspěvek nadaci), které ve své práci sleduji je specifickým, neadresným typem 

daru, kdy dárce nezná obdarovaného, ví ovšem, minimálně rámcově v jaké 

oblasti budou zdroje využity. 

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se zaměřuji na teoretický 

základ pojmů altruismus a filantropie, jako výchozího bodu pro zkoumání 

specifického neadresného dárcovství v podmínkách českých nadací. Dívám se 

na fenomén altruismu očima jiných vědních disciplín, dále se věnuji vývoji 

zkoumání této oblasti v ekonomii, vztahu ekonomie a morálky (která, jak se 

ukáže, s filantropií velmi úzce souvisí). Také se krátce věnuji vývoji a stavu 

občanské společnosti v ČR a zamýšlím se nad rolí nadací v české společnosti. 

Druhá část práce (praktická) je věnována testování hypotézy na čtyřech 

velkých českých nadacích, které zahájily svou činnost záhy po roce 1989.  

Představuje výsledky zkoumání finančních zpráv, doplněné o grafické 

znázornění vývoje financování jednotlivých nadací. Pozorování jednotlivých 

nadací pak porovnávám mezi sebou.  

Analýza pramenů 

Literaturu a prameny, ze kterých jsem čerpala v této diplomové práci 

lze rozdělit do dvou základních kategorií. V teoretické části diplomové práce 

jsem čerpala hlavně z cizojazyčných zdrojů, ať už monografií či článků 
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nalezených s pomocí databáze JSTOR či EBSCO, v praktické části pak 

z výročních zpráv vybraných nadací.  

Základní literatura k teoretické části mi měla pomoci zorientovat se v 

přístupu k otázkám altruismu. Stěžejním zdrojem byla monografie „Handbook 

of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity“ (Kolm, 2006). Tato 

rozsáhlá publikace, rozdělená do dvou svazků představuje čtenáři různé 

oblasti, ve kterých se ekonomie dotýká altruismu a filantropie. První svazek 

obsahuje dvanáct kapitol, z nichž některé přinášejí poznatky z jiných vědních 

disciplín (antropologie, experimentální psychologie), jiné se zaměřují na 

vysvětlení jevů, které byly dlouhou dobu na okraji zájmu ekonomie, s pomocí 

ekonomického aparátu (Ekonomie lidských vztahů, Ekonomie daru,…). 

Z hlediska této diplomové práce se ukázaly jako podstatné kapitoly 

pojednávající o altruistickém chování a motivacích, které k němu vedou, o teorii 

daru a o ekonomii férovosti, reciprocity a altruismu.  

Hlubší vhled jsem hledala v souboru starších prací ekonomů na téma 

altruismu; „Altruism, Morality and Economic Theory“ (Phelps, 1975).  Jednalo 

se však o soubor příspěvků ekonomů či jiných vědců ze společenskovědních 

oborů, které teprve otázku altruismu a jeho pojetí v ekonomii otevíraly. Šlo 

tedy o dílčí studie, které ani neměly ambici pojmout toto téma komplexněji. Tak 

například Kenneth J. Arrow reflektuje ve svém článku knihu Richarda Titmusse 

o krevním dárcovství v USA a Velké Británii. Tento, stejně jako další články se 

vždy zabývaly hodně specifickým případem a sami autoři v závěru neopomněli 

zmínit, že z takto specifických případů nelze odvozovat obecnější závěry a že 

tedy svou hypotézu ověřili či vyvrátili právě jen pro tento specifický případ.  

Širší pohled na altruismus poskytuje kniha „Původ ctnosti“ (Ridley, 

2010). Podtitul knihy, „O evolučních základech a zákonistostech nesobeckého 

jednání člověka“, přiléhavě vystihuje o čem kniha pojednává. Jde o poměrně 

komplexní pohled na nesobecké jednání člověka. Kniha je rozdělena do 

několika kapitol, ve kterých se autor zabývá nesobeckým jednáním z různých 

úhlů pohledu, s pomocí různých vědních disciplín jako sociobiologie, 

antropologie, psychologie, ekonomie. Zaměřila jsem se zejména na kapitoly 

řešící otázku lidské kooperace skrz teorii her, dále pak na kapitolu o daru a 

nakonec na kapitolu pojednávající o morálních citech.  
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Z česky píšících autorů jsem studovala „Dárcovství a dobrovolnictví 

v ČR“  (Frič, Dárcovství a dobrovolnictví v ČR, 2001) a text určený studentům 

VŠE; „Ekonomie, Filantropie, Altruismus“ (Doležalová, 2008). Prvně zmíněná 

studie je výzkumem realizovaným společně Nadací rozvoje občanské 

společnosti a AGNES. Čtenář je velmi stručně uveden do teorie altruismu a 

dobročinnosti a krátce seznámem s historií dobročinnosti v ČR. Následují pak 

výsledky kvantitativního výzkumu (výzkum veřejného mínění – Neziskové 

organizace v očích veřejnosti, Individuální dárcovství,  Dobrovolnictví v ČR, 

výzkum firemního dárcovtsví) a kvalitativního výzkumu (sbírková činnost 

neziskových organizací, dobrovolnictví v neziskových orgnizacích). V druhé 

zmíněné publikaci jde o soubor přednášek z nichž každá se zaměřuje na 

fenomén altruismu a filantropie z trochu jiného úhlu pohledu (sociologie, 

psychologie, religionistika, sociobiologie, historie, filosofie) a vede tak studenty 

k zamyšlení nad tím co vše je třeba vzít v úvahu, přemýšlíme-li o altruismu a 

filantropii.  

Aktuální pohled a nejnovější studie ekonomů zaměřené na altruismus a 

filantropii jsem mínila získat skrz online databáze JSTOR a EBSCO. Nejprve jsem 

tedy hledala pouze práce datované od roku 2000 a dále. Později jsem období 

rozšířila a přečetla i některé starší významné práce (od autorů jako Gary S. 

Becker  a  Herbert Simon). Většina starších prací nebyla pro mou diplomovou 

práci přímo užitečná (stejně jako některé novější studie), spíš mi poskytla 

základní přehled o tom, jak mikroekonomie přistupuje k otázce altruismu, 

případně v jakých souvislostech se ekonomie altruismem a filantropií zabývá. 

Nemohla jsem je ale ve svých uvahách využít z toho důvodu, že většina 

prostudovaných prací operuje se standardním ekonomickýcm modelem, jde 

tedy o teoretickou studii založenou na jasně definovaných předpokladech, což 

se zásadně liší od postupu, který volím ve své diplomové práci. 

Příkladem takové studie je „Altruistic and Joy-of-Giving Motivations in 

Charitable Behavior“  (Ribar & Wilhelm, April 2002), která, jak autoři v úvodu 

poznamenávají, teoreticky a empiricky zkoumá příspěvky na charitu založené 

na motivech altruistických, ale také těch, které přináší dárci radost 

z poskytnutého daru.  Stuide ovšem zkoumá převším vztah příspěvků 
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poskytnutých dárci a vládních intervencí, tedy tzv. crowd out efekt a jeho 

spojitost s povahou altruistických motivací. 

Souhrnný pohled (historizující) na vztah ekonomie a altruismus mi 

poskytl článek Philippa Fontaina (Fontaine, 2007), který detailně a v dobových 

souvislostech popisuje vývoj přístupu ekonomů k otázkám filantropie a 

altruismu. Jeho první studie zahrnuje období do roku 1960 do roku 1975. Právě 

tato studie mi poskytla velmi cenný vhled, a proto jsem se pokoušela dohledat i 

studii navazující, ovšem marně. Později se mi podařilo zjistit, že navazující 

studie bude publikována až v roce 2012. S laskavým svolením autora jsem ji 

nakonec dostala k dispozici ještě před publikací, ovšem autor si vymínil 

podmínku, že ji nebudu zatím citovat. 

Krátký výlet do historie jsem také absolvovala s článkem „Adam Smith’s 

Theory of Moral Sentiments: On Morals and Why They Matter to a Liberal 

Society of Free People and Free Markets” (Evensky, 2005). Smyslem studia 

tohoto pramene bylo pochopit, jak vnímal morálku (morální cit) Adam Smith, 

jenž je považován za otce moderní ekonomie.  

Otázku občanské společnosti a jejího stavu v České Republice mi 

přiblížila disertační práce Jany Stachové (Stachová, 2008) a kniha Karla Müllera 

„Češi a občanská společnost“ (Müller, 2003). Problematika občanské 

společnosti je s dárcovstvím spjata úžeji než by se na první pohled mohlo zdát. 

Finanční podpora neziskových organizací (a nadací, které se rozvojem třetího 

sektoru zvlášť zabývají) je totiž jedním z projevů občanské angažovanosti. 

Důvody, které k podpoře vedou, ale nemusí mít nutně na zřeteli právě 

občanskou společnost. Jana Stachová spolu s Karlem Müllerem oba konstatují 

nedostatečnou rozvinutost občanské společnosti v ČR, jako důsledek dědictví 

komunistické minulosti. Právě toto ne-vědomí občanské společnosti a z něj 

plynoucí společenská ne-odpovědnost je pro analýzu dárcovství v této 

diplomové práci klíčová. 

Odraz působení nadací v české společnosti mi poskytla studie Lubomíra 

Krbce „Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací“ (Krbec, 2010). Jak 

autor uvádí, cílem této studie, podpořené národohospodářským ústavem Josefa 

Hlávky, je reflexe myšlenkových východisek a poslání českých nadací, 
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přemýšlení o činnosti nadací jako celku a hledání možné role do budoucna. 

Autor postupně analyzuje myšlenková východiska a poslání jednotlivých 

vybraných nadací (je jich celkem sedm, z nichž všechny čtyři zvolené pro tuto 

diplomovou práci jsou zahrnuty) a pak je postupně srovnává a poukazuje na 

společná témata, která nadace sdílejí. Velká část práce se také věnuje 

duchovním hodnotám a jejich projekci v nadačních posláních a případných 

implikacích pro budoucí působení nadací. 

V praktické části diplomové práce jsem čerpala přímo z výročních zpráv 

Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Výboru dobré vůle Olgy 

Havlové a Nadace Charty 77 – Konta Bariéry. Výroční zprávy za posledních 5 - 

10 let jsem získala z  webových stránek zmíněných nadací, starší výroční 

zprávy jsem si opatřila přímo v kancelářích nadací, většinou v tištěné podobě 

(je zajímavé, že mi často zaměstnanci nadací nebyli schopni poskytnout starší 

data v elektronické podobě, archivují sice tištěné verze, ale elektronickou verzi 

dokumentu často neumějí dohledat – což bylo pro mne docela zásadní 

komplikací, která znamenala ztrátu času v podobě přepisování dat do 

elektronické podoby, abych je mohla později analyzovat). Další překážkou 

v práci s daty byl fakt, že čím starší výroční právy byly, tím obecněji byly 

položky ve finančních zprávách pojmenovány a bylo tedy těžké domýšlet se, co 

se pod tou kterou položkou skrývá. Některé ročníky výročních zpráv dokonce 

chyběly i v tištěné podobě (Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, ročník 1995 a 

2005; Nadace rozvoje občanské společnosti, ročník 1995).  

Samotné srovnávání shromážděných dat se ukázalo jako velký oříšek.  

Finanční zprávy jednotlivých nadací, uváděné ve výročních zprávách se totiž 

významně liší co hloubky zobrazované skutečnosti. Nadace VIA například již od 

roku 1998 uvádí přehledně ve finanční části výroční zprávy dárce zvlášť, navíc 

rozdělené na právnické a fyzické osoby. Velmi podobně strukturuje své finanční 

zprávy také Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, kde jsou přijaté 

příspěvky od roku 1998 uváděny na konci finanční zprávy a rozděleny na 

příspěvky od fyzických osob, právnických osob, dědictví a věcné dary. Na 

druhou stranu ve finančních zprávách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy 

Havlové nefiguruje žádná položka granty od jiných neziskových organizací 

(jako například u Nadace VIA), takže je velmi pravděpodobné, že se tyto granty 
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schovávají pod souhrnnou položkou příspěvky od právnických osob (která se 

v některých letech nazývá příspěvky od organizací). Nadace Charty 77 – Konto 

Bariery si sice dává ve své výroční zprávě záležet, aby všichni dárci nad 5000,- 

byli jmenovitě uvedeni, ale pro zkoumání, kolik fakticky na darech ročně 

nadace obdrží, jsou to nepoužitelné údaje. Navíc se tato část výroční zprávy 

nazývá sponzorské dary a granty, což považuji za obzvlášť matoucí. Údaje jsem 

tedy byla nucena brát pouze z výsledovky nadace, jejíž příjmová část je 

rozdělena na granty, sponzorské dary, příspěvky drobných dárců a výnosy 

z Nadačního investičního fondu (v relevantních letech). V případě Nadace 

rozvoje občanské společnosti byla situace ještě o poznání komplikovanější. Ve 

výsledovce se objevovala pouze souhrnná kategorie „dary a příspěvky“ a to až 

od roku 2001. Dříve nesla různé jiné názvy, jako například: ostatní příspěvky – 

soukromé osoby (1997), sbírka pomozte dětem, soukromé osoby (1998), 

sbírka pomozte dětem - ostatní příspěvky (1999 a 2000). Problémem byla také 

samotná sbírka Pomozte dětem, která nebyla v běžných výročních zprávách, jak 

jsem později zjistila, vůbec vidět. Údaje (velmi cenné) za tuto sbírku jsem pak 

získala zvlášť z tištěných výročních zpráv o sbírce samotné, které byli 

k dispozici v kanceláři nadace. Analýzu dat Nadace rozvoje občanské 

společnosti jsem pak založila zejména na sbírce Pomozte dětem.  
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1 Altruismus a filantropie 

 Altruismus a filantropie jsou pojmy, které často bývají používány jako 

synonyma. Zcela totožný význam ovšem nemají. Jak jsem již zmiňovala v úvodu, 

touto tematikou se zabývá několik vědních oborů, každý ze svého úhlu pohledu. 

Filosofie se zabývá přirozeností člověka od starověku, objevují se různé 

koncepty pojetí člověka1, jednoznačnou odpověď ovšem nepřináší.  

Psychologie se pokouší rozkrýt otázku altruismu mimo jiné 

pozorováním malých dětí, které si ještě nemohly osvojit vzorce chování 

odkoukané od rodičů a okolního prostředí vůbec. U takových dětí bývají 

přítomné projevy primitivní empatie (rozpláče-li se jedno dítě v pokoji, 

rozpláčou se i další). U větších dětí (okolo jednoho roku) lze pozorovat snahu 

trpícího ukonejšit, přivolat pomoc apod. Takové chování je ale už odvozeno od 

působení rodičovské výchovy. Jednoznačnou převahu altruismu nad egoismem 

(nebo naopak) psychologové nekonstatují. Naopak zdůrazňují přítomnost obou 

prvků, stejně jako vliv působení společnosti (a rodičovské výchovy zejména) na 

jedince (Langmeier & Matějček, 1981).  

Sociobiologie řeší otázku altruistického chování (případně opačného 

chování) v souvislosti s genetickou výbavou člověka. Podle E. O. Wilsona 

(Wilson, 1993) je člověk formován genetickou výbavou a vlivem prostředí (to 

se shoduje s pohledem psychologie na určující faktory lidského chování).  

Otázka, kterou si Wilson klade, potom zní, do jaké míry je genetická 

predispozice pro jedince limitující? Za nejvíce geneticky ovlivněnou výbavu 

považuje primární mentální schopnosti a percepční motorické dovednosti. 

Osobnostní rysy se potom jeví nejméně limitované genetickou výbavou. 

Metodou komparace lidského druhu s jinými živočišnými druhy se pokouší 

nabourat mýtus lidské jedinečnosti a vlivu kultury na lidské jednání. Zároveň 

ovšem formuluje zásadní rozpor, totiž je-li jediným smyslem lidského snažení 

                                                             
1 V této práci není dost prostoru věnovat se filosofickým pramenům, které řeší otázku 

lidské přirozenosti. Zároveň bych se nerada dopouštěla velkých zjednodušení, takže 
tuto otázku ponechám stranou. Krátké shrnutí úvah o lidské přirozenosti viz 
například Kociánová, Lenka: Altruistické angažování se v občanské společnosti, 
Diplomová práce, Masarykova univerzita v Brně, 2007 
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pouhé přežití, k čemu je nám smysl pro transcendentno? A jak máme potom 

přistupovat k situacím, kdy máme volit mezi etickým přístupem a přístupem, 

jenž nám diktuje biologická přirozenost?  

Frič (Frič, Dárcovství a dobrovolnictví v ČR, 2001) dělí ve svém úvodu 

k výzkumu dárcovství a dobrovolnictví v ČR altruismus na pět kategorií: 

1. Reciproční 

2. Normativní 

3. Emocionální 

4. Křesťanský  

5. Pravý 

Recipročním altruismem rozumí takový altruismus, jenž je motivován 

(lhostejno do jaké míry) vidinou, že bude jednou oplacen (bez ohledu na to, zda 

se tak skutečně stane či nikoli). Normativní altruismus je výsledkem morálního 

imperativu, výsledkem soužití jedince se skupinou (která si vytváří nepsané 

sociální normy). Frič uvádí, že v demokratických společnostech je altruismus 

široce sdílenou konvencí, která zasahuje jak nejbohatší, tak střední vrstvu 

společnosti. Dodává, že v těchto společnostech je bežné očekávat, že jedinec 

přebírá odpovědnost nejen za sebe, ale i za jiné členy společnosti – jde tedy o 

společenskou odpovědnost. Emocionální altruismus se projevuje tehdy, máme-

li cit pro morální povinnost dobročinnosti, říká Frič. Zároveň poznamenává, že i 

toto na první pohled šlechetné hnutí může být nazíráno jako silně egoistické, 

totiž řečeno s Ridleym: „…čím více se můžeme vcítit do utrpení jiných lidí, tím 

sobečtěji se chováme.“ (Ridley, 2010, str. 33) Odlišuje ale konání přímočarých 

egoistů od emocionálního altruismu a vnímá ho jako mravně krásné (právě 

kvůli rozdílu v motivaci, která není primárně sobecká).  Čtvrtá podoba 

altruismu je založena na křesťanských hodnotách (láska k bližnímu, soucit 

s trpícími, milosrdenství). V zásadě jde o specifickou podobu emocionálního 

altruismu, zvlášť podpořeného křesťanskou tradicí. Pravý altruismus je zúžen 

na skutky, k nimž nás nevede žádný sobecký ani egoistický motiv a je provázen 

obětováním vlastního prospěchu. V takovém případě nesmíme svou 
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dobročinnost stavět na odiv a naše pohnutky musí hovořit za nás, nikoli naše 

činy.   

Autor ovšem nechce rozdělením na tyto kategorie říci, že jakýkoli 

altruistický skutek je možné zařadit do jedné z výše zmíněných kategorií. 

Naopak poznamenává, že emocionální motivace jde často ruku v ruce 

s racionálním kalkulem, tedy že altruistické chování je spíše kombinací výše 

zmíněných kategorií.  V zásadě tedy odmítá pátrání po pravém a čistém 

altruismu jako nesmyslné, ovšem nesnižuje tím nijak šlechetnost altruistických 

skutků jako takových. 

Nakonec ještě zmíním několik poznatků, se kterými operuje Matt Ridley 

ve své knize „Původ ctnosti“ (Ridley, 2010). Podtitul knihy, O evolučních 

základech a zákonistostech nesobeckého jednání člověka, přiléhavě vystihuje o 

čem kniha pojednává. Jde o poměrně komplexní pohled na nesobecké jednání 

člověka. Zahrnuje jak poznatky genetiky, tak antropologie, psychologie, 

ekonomie a dalších vědních disciplín. Čtenář je na začátku seznámen s teorií 

sobeckého genu (podle které je veškeré chování podřízeno snaze o replikaci 

vlastních genů tj. veškeré altruistické chování je přísně vzato z genetického 

hlediska sobecké). Ridley toto tvrzení poněkud změkčuje svou poznámkou, že: 

„Tam, kde Darwin a Huxley, podobně jako klasičtí ekonomové, předpokládali, 

že se lidé ve svém jednání řídí sobeckými zájmy, přispěchali na pomoc Williams 

a Hamilton, kteří objevili mnohem silnější motor našeho jednání – genetické 

zájmy. Sobecké geny někdy dosahují svých cílů skrz nesobecké jedince.“  

(Ridley, 2010; str. 32). Zároveň Ridley formuluje stanovisko, které vede 

k posuzování altruismu a kooperace nikoli z hlediska motivací, které k nim 

vedou (a mohou být sobeckého založení), ale skrz skutky, tedy spíš důsledky 

oněch motivací. V dalších kapitolách se pak dívá na otázku lidské kooperace 

optikou dělby práce, teorie her, morálky, atp. Kombinuje často poznatky 

ekonomie, matematiky, biologie, antropologie, tj. snaží se o komplexní 

interdisciplinární přístup (zdá se mi ovšem, že souvislosti, na které v některých 

částech knihy poukazuje jsou minimálně diskutabilní, zejména v případech, kdy 

kombinuje nezáměrné jevy s vědomým rozhodnováním lidí v určitých 

sociálních interakcích). Ridley se ovšem věnuje lidské kooperaci velmi zeširoka, 

bere v úvahy všechny možné podoby. Kapitola, která se svým zaměřením 
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nejvíce blíží otázce dárcovství je nazvaná Veřejné statky a soukromé dárky. Na 

dary se v souladu s francouzským etnografem Marcelem Maussem a jeho Eseji o 

daru dívá jako na akt sociálního kontraktu. V rámci spřízněných struktur není 

reciprocita uplatňována tak přísně (v příbuzenských vztazích se lidé 

obdarovávají aniž by sledovali, zda mají dary přibližně stejnou hodnotu či zda 

jsou si opravdu kvit). Mezi cizinci je ovšem přijetí daru zároveň závazkem, 

oplatit v budoucnu tento akt stejně štědře. Další kapitola, ze které jsem mohla 

alespoň částečně čerpat, se zaobírala morálkou nebo lépe řečeno morálními 

city (do velké míry tak, jak je chápal Adam Smith).  Ridley přibližuje čtenáři dílo 

ekonoma Roberta H. Franka2, nazvané „Passions within Reason“, kde si Frank 

klade otázku, k čemu jsou nám emoce. Emoce (jako mravní cit, nikoli 

krátkodobý afekt) jsou hlubinné iracionální síly, kterými jsme byli obdařeni v 

procesu evoluce a které mají svůj zvláštní význam. Umožňují nám totiž, jako 

sociálním bytostem, těžit ze sociálního kontaktu. V některých situacích, kdy 

nejednáme na základě racionálního uvážení, ale spíš na základě emocionálního 

hnutí3, nás naše emoce nutí podstoupit ztrátu v krátkodobém horizontu ve 

prospěch potenciálního zisku z hlediska dlouhého období. Kdybychom 

spoléhali jen na racionální uvážení, těžko bychom navazovali spolupráci a 

setrvávali v ní – mravní city nám pomáhají v rozhodování v sociálních 

interakcích, jsou nám v těchto situacích vodítkem. Pocit viny je dobrým 

příkladem emoce, která reguluje naše rozhodování. Frankův model se nesnaží 

zbavit altruismu a prohlásit ho za převlečený egoismus. Naopak, na rozdíl od 

vysvětlení založených na reciprocitě a genetické protekci umožňuje jeho 

vysvětlení založené na mravních citech vznik skutečného a upřímného 

altruismu.  Zatvrzelí zastánci reciproční teorie to sice vidí poněkud jinak – 

altruistické skutky vnímají jako investici do vlastní dobré pověsti, která nese v 

dlouhodobém horizontu jisté ovoce. Nesporné ovšem je, že spoléháme-li se 

v našem rozhodování během interakcí s druhými na emoce, nemůžeme 

neustále předstírat. Emoce jsou poměrně těžko falšovatelné, naše úmysly tudíž 

musí stát na upřímném základě, což Frankův postoj do velké míry podporuje.  

                                                             
2 Robert H. Frank je mimo jiné autorem učebnice mikroekonomie 

3 což se děje poměrně často, jak o tom hovoří nejen psychologové, ale také 
neuroekonomické studie  (Fehr, Fischbacher, & Kosfeld, May 2005) 
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Totiž to, co Ridley popisuje jako rozpor – upřímný altruismus podle Franka a 

vypočítavý altruismus podle sociobiologie, vlastně za rozpor vůbec nepovažuji. 

I kdyby genetická výbava předurčovala člověka ke snaze o replikaci vlastních 

genů, těžko lze říci, že člověk během života s ohledem na tento cíl vědomě 

jedná. Jeho motivace tedy nemusí být v žádném případě takto úzce sobecká 

(byť může být sobecká či egoistická s ohledem na jiný cíl), ale rozhodně 

připouští šlechetné motivace, které mohou stát za altruistickým chováním.  

1.1 Ekonomie o altruismu a filantropii 

Philippe Fontaine ve své studii (Fontaine, 2007) poznamenává, že 

mnozí považují za počátek studia altruismu a filantropie ekonomií Beckerovu 

práci „A Theory of Social Interactions“, z roku 1974. Fontaine ale uvádí, že se 

Becker poprvé tématu dotkl v práci napsané již v roce 1961 „Notes on an 

Economic Analysis of Philanthropy“. Další práce věnované tomuto tématu pak 

byly publikovány v roce 1962 (Kenneth Boulding, William Vickrey). Počátky 

ekonomického bádání v tomto směru jsou spjaty se silnou kritikou, která se v 

USA v 60. letech opírala do soukromých nadací. Právě tato situace vyvolala 

zájem o bližší prozkoumání soukromé filantropie a fenoménu altruismu 

z ekonomického hlediska. Jednající agent, tak jak ho po válce ekonomie 

definovala, byl poháněn výhradně sobeckým zájmem. Ekonomové si ovšem 

začali všímat, že výlučná sobeckost homo oeconomicus je neadekvátní a pro 

samotnou ekonomickou vědu limitující. Výsledkem snah o první výzkum v této 

oblasti byla konference, konaná v roce 1961. Jejím cílem bylo zodpovědět 

otázku: „Jaké je nejvhodnější rozdělení oblastí činnosti mezi státem, trhem a 

soukromou filantropií tak, aby byly lidské potřeby uspokojeny co 

nejefektivněji?“ Výše zmíněné studie Bouldinga („Notes on a Theory of 

Philanthropy“) a Vikcreye („One’s Economist View of Philanthropy“) z roku 

1962 byly napsány právě pro tuto konferenci. Boulding se ve své práci zaobíral 

mimo jiné otázkou daru, který není spojený s očekávanou reciprocitou ani jinou 

odměnou. Jeho porozumění takovému filantropickému aktu se zakládalo na 

lidské schopnosti empatie, tj. schopnosti představit si sebe sama v situaci 

někoho jiného. Tuto schopnost ovšem omezoval na komunitní celky, se kterými 

se jedinec může identifikovat. Otázku dárcovství, které není založené na 
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spřízněnosti, tedy nechal stranou. Souvislosti mezi chováním jedince a velikostí 

skupiny se věnoval (pod zorným úhlem teorie veřejné volby) také další 

účastník konference James Buchanan. Podle něj velikost skupiny rozhoduje o 

tom, zda se jednotlivec striktně řídí morálními pravidly nebo zda spíše sleduje 

kritérium výhodnosti. Čím větší skupina, tím méně se morálních pravidel 

jednotlivec drží. Fontaine uvádí, že v době, kdy odešel Buchanan z University of 

Virginia a začal spolupracovat s Armenem Alchianem a Williamem Allenem na 

University of California v Los Angeles, vydali posledně dva zmínění pánové 

učebnici ekonomie (1964), která pracovala s filantropií jako s chováním 

konzistentním se standardní ekonomickou teorií. Alchian a Allen říkají, že 

funkce užitku jednotlivce může zahrnovat mnoho mimoekonomických prvků 

(láska, blahobyt jiných agentů), pokud je lze označit jako statky. Buchanan 

k tomu poznamenává, že potom ekonomická teorie nemůže vyvinout takovou 

hypotézu, která by skrz pozorování chování umožnila rozlišit mezi agenty, kteří 

jednají ve shodě s vlastním zájmem a agenty, kteří jednají podle Kantovských 

etických principů, jinými slovy, že rozšířená užitková funkce může leccos 

prozradit o výsledcích našeho konání, neobjasní ovšem jeho motivace. Ke konci 

60. let se již začínala rozhořívat debata o altruismu a filantropii o poznání 

horlivěji.  V roce 1972 se konala další konference, tentokrát s jasným cílem 

položit základy teorie altruismu. Organizátor konference Edmund Phelps měl 

v úmyslu dát dohromady ekonomické studie diskutující otázku altruismu a 

přizvat několik vědců z jiných společenskovědních oborů, aby připojili své 

komentáře. V roce 1975 pak vyšel sborník z této konference nazvaný „Altruism, 

Morality and Economic Theory (Phelps, 1975). Jedním z účastníků konference 

byl také Amartya Sen, který rok poté ve své inaugurační přednášce na London 

School of Economics diskutoval Samuelsonovu teorii odhalených preferencí a 

vztah mezi volbou a individuální preferencí. Poukazoval zejména na účinky 

společenského tlaku a podvolování se morálce, která může vychýlit jednání 

směrem od volby, která je na první pohled výhodnější (z materiálního 

hlediska). Sen, společně s Bouldingem a Buchananem, začali připouštět, že by 

bylo vhodné doplnit model založený na výlučném sledování vlastního zájmu 

modelem založeným na principech etického chování. Na druhou stranu se 

ekonomové jako Alchian, Allen, Tullock a další stavěli ke sbližování etiky a 
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ekonomie skepticky a viděli potenciál spíš v možnostech rozvíjení teorie užitku. 

Okolo roku 1975 je už téma altruismu a filantropie v ekonomii etablováno a 

věnuje se mu řada badatelů. Jejich studie vycházejí z různých oblastí 

ekonomické vědy, což se odráží v různorodosti úhlů pohledů. Někteří se věnují 

implikacím, které vyplývají ze studia filantropie pro hospodářskou politiku, jiní 

řeší otázku interakcí v malých skupinách, další pak morální aspekty 

ekonomického rozhodování. Lze již vysledovat dva formující se proudy – 

obhájce homo oeconomicus a ty, kteří poukazují na význam etických principů 

(homo ethicus). V roce 1974 publikuje Becker studii „A Theory of Social 

Interactions“, kde dochází k závěru, že dárcovství, které neodráží reciprocitu, tj. 

neočekává žádnou odměnu, je kompatibilní s maximalizací užitku. Využívá 

přístupu založeného na sociálních interakcích, kdy formuluje užitkovou funkci 

dárce jako kombinaci jeho vlastní spotřeby se spotřebou obdarovaného 

(složené z příjmu obdarovaného a daru, který obdrží). Becker v této studii 

formuluje „the rotten kid“ teorém a odpovídá tak na otázku, jak je možné ve 

společnosti jedinců, kteří sledují pouze vlastní zájmy zajistit situaci, která je 

výhodná pro společnost jako celek. Zdrojem tohoto výsledku jsou soucitné 

preference některých členů společnosti. V druhé půlce sedmdesátých let se pak 

ekonomie přibližuje nově etablované sociobiologii a obě vědní disciplíny se 

přetahují o to, která z nich má lepší nástroje pro vysvětlení altruistického 

chování. Zejména Gary Becker a Gordon Tullock patří mezi ekonomy, kteří se o 

biologii zajímají. Další vývoj přístupu ekonomické vědy k altruismu již není pro 

tuto práci nijak zásadní. Za podstatné ještě považuji zmínit, že rozpor mezi 

homo oeconomicus a homo ethicus vyřešil Gary Becker díky tomu, že zavedl 

pojmy osobní a společenský kapitál, které umožňují zahrnout do uvažování o 

rozhodování subjektů také jejich minulou a budoucí spotřebu, stejně jako vliv 

referenční skupiny. Co se motivací týče, zbavil se limitujícího předpokladu o 

výlučně sobeckém zájmu tak, že rozšířil pojem užitku tak aby zahrnoval i 

libovolné „statky“ nemateriální povahy. (Vojáček, rok neuveden). 

 Zamyslíme-li se ovšem nad důsledky přijetí takové rozšířené definice 

užitku, kterou konstruuje Becker (a která implikuje, že jedinec jedná vždy tak, 

aby maximalizoval svůj užitek, ať už pod ním rozumí cokoli a ať se jeho jednání 

jeví jakkoli navenek), musíme nutně dojít k závěru, že je minimálně 
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diskutabilní, jestli takové rozšíření má smysl. Takové tvrzení totiž není 

ověřitelné, musíme jej přijímat jako tautologii. Potom ovšem vyvstává otázka, 

zda model založený na takovém pojetí užitku není modelem, který „vysvětluje 

všechno a nic“ [Karl Popper, citováno podle (Sedláček, 2001), str. 37].  

1.2 Motivy a faktory 

Motivace, které mohou stát za atruistickýn jednáním jsem nakousla již 

v kapitole Altruismus a filantropie, kde jsem představila pět kategorií altruismu 

podle P. Friče. Těchto pět kategorií ovšem poskytuje jenom určitý úhel pohledu. 

Je zřejmé, že na naše jednání mají vliv jak vnitřní motivace, tak faktory působící 

zvenku. Komplikovanost úvah nad původem altruistiského chování a nad jeho 

projevy dobře ilustruje následující diagram, který rozděluje atruismus na dvě 

základní kategorie, normativní a přirozený, dál ho ovšem větví do podkategorií, 

kterých je na konec dvanáct, podle toho, jaký postoj či emoce ho spouštějí. 

Obrázek 1: Struktura možných motivací (Kolm, 2006, str. 56) 

 

Toto pojetí v sobě zahrnuje téměř všechny Fričovy kategorie – až na 

altruismus pravý. Jak ale ostatně sám Frič uvádí, pátrání po pravém altruismu 

ztrácí smysl tváří v tvář faktu, že každé altruistické chování je nakonec daleko 

spíš výslednicí několika motivů a faktorů, nikoli jediného, jasně vymezitelného. 

Tento fakt je ostatně vyjádřen také v Beckerově přístupu k lidskému 
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rozhodování (mám na mysli vliv vlastní budoucí a minulé spotřeby a referenční 

skupiny).  

Krátké vysvětlení si zaslouží kategorie normativního altruismu. 

Altruismus, který je nazván intuitivně morálním, vychází z morálních hledisek, 

která člověk internalizuje během procesu socializace, která ovšem nemají 

sofistikovaný, jedincem hluboce promyšlený základ. V tom se zásadně liší od 

sociálně racionálního altruismu, kde jsou morální normy vybudovány 

jednotlivcem samotným na základě vlastních závěrů. Altruismus, který je 

v tabulce nazván jako sobecký (ne zcela přiléhavě, řekla bych) se vztahuje 

k normám, které ve společnosti převládají, ale které si jedinec neinternalizuje. 

Rozdíl mezi internalizovanou a neinternalizovanou normou je pak v tom, že 

pokud porušíme první, následuje pocit viny, zatímco porušíme-li druhou, 

následují spíš rozpaky či stud.  Interakci mezi naší emocionální a racionální 

stránkou přirovnává Tomáš Sedláček ve své diplomové práci  (Sedláček, 2001)  

k  vozidlu: „City můžeme vnímat jako volant, který udává směr. Rozum pak slouží 

jako brzda. Role rozumu jako brzdy je ovšem sekundární jen do té míry, že není 

původcem pohybu. Žádný rozumný pasažér by si nevybral vozidlo, které nemá 

brzdu.“ A dodává k tomu: „K tomu ještě poznamenejme, že vozidlo bez brzdy je 

rozhodně nebezpečnější než vozidlo, které se vůbec nepohybuje.“  (Sedláček, 

2001, str. 34) 

Zajímavý pohled na teorii altruismu nabízí také koncept transmutace 

motivací. Jde o případ, kdy jedinec má určité preference ohledně volitelných 

možností, tyto preference jsou založeny na motivacích, ovšem tyto motivace 

jsou ovlivněny meta-motivacemi, které si jedinec odvozuje od převládajících 

společenských názorů. Příkladem by byla žena, která se pokouší zhubnout 

(preference) z marnosti, ale jako důvod udává zdravotní hledisko (meta 

preference) neboť ve společnosti je marnivost nazírána jako nežádoucí (Kolm, 

2006, str. 200). 

Co se vnějších faktorů, které příspívají či naopak brání altruistickému 

jednání, můžeme je nastínit s pomocí sociální psychologie (Výrost & Slaměník, 

1998). V altruistickém chování nám obvykle brání: energie, překážky, čas, 

znalosti, nepříjemný zážitek, potenciální poškození organismu, prospěch z 

právě vykonávané činnosti. Naopak ho podporují: sebeocenění, ocenění od 
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člověka, kterému byla poskytnuta pomoc, případně ocenění od jiných lidí, 

sebeobviňování, případně kritika od jiných lidí. 

Předmět zkoumání této diplomové práce – tedy dárcovství, 

reprezentované navíc naprosto neadresným dárcovstvím, kdy dochází skrz 

nadaci k přerozdělení a dárce neví, kdo vlastně bude díky jeho štědrosti 

podpořen, je pravděpodobně do velké míry motivován spíš na emocionálním 

základě a může být velmi dobře vysvětlen skrz Frankův (Ridley, 2010) model 

funkce emocí v našem rozhodování. I když se dá jistě říci, že právě zde může jít 

o budování vlastní osobní prestiže ať už více či méně bezděčně (v závislosti na 

našem založení atp.).  Frič ve svém výzkumu z roku 2001 (Frič, Dárcovství a 

dobrovolnictví v ČR, 2001) uvádí, že v dárci v ČR poskytují své dary většinou 

anonymně, což poukazuje na nízkou míru motivace reciprocitou. 97% dárců si 

své dary neodečítá ze základu daně. Nedostává se jim zvláštní morální 

satisfakce ani významnějšího poděkování od obdarované organizace. To podle 

autora nasvědčuje tomu, že dárcovství v ČR směřované k neziskovým 

organizacím má spíše emocionální než normativní či reciproční charakter.  

Vzhledem k poznatkům, zmíněným v kapitole 1 a podkapitolách 1.1 a 

1.2  se přikláním k tomu, dívat se na pojmy altruismus a filantropie 

následujícím zorným úhlem: altruismus vnímám jako přirozenost, výbavu, 

kterou získáme v určité míře do vínku (jako například umělecký talent). Jde 

tedy o sklon k oblibě jiných lidí než sebe sama. Může být rozvíjen nebo naopak 

tlumen na základě dalšího působení okolního prostředí na člověka. Filantropii 

pak vnímám jako získanou a postupně pěstovanou ctnost. Formuje se na 

základě působení rodiny na dítě, dále pak širšího prostředí, které utváří 

v dospívání a během života sociální skupina, ve které se pohybujeme. Je tedy 

podstatné, k jakým hodnotám jsme vychováváni a jaké si nakonec na základě 

interakce s okolím (a vlastní introspekce) skutečně osvojíme. Filantropie je 

v tomto zorném úhlu součástí naší morální výbavy (morálních citů), která je 

nám vštěpována od dětství, její vnímání je zakomponováno do společenských 

norem (zejména těch nepsaných), kterými se v životě řídíme. Adam Smith 

vnímá individuální morálku a její společenskou projekci jako základ fungování 

liberální společnosti. Má-li fungovat koncept společnosti svobodných lidí a 

svobodného trhu, neměla by spravedlnost být vynucována pouze institucemi a 



 

24 

 

policií, ale měla by v první řadě být prosazována skrz sebeovládání, tzn. 

založena na občanech, kteří sdílí a dodržují společné, vyspělé standardy 

občanské etiky (Evensky, 2005). 

Samotný akt individuální filantropie lze potom vnímat jako výsledek 

přirozeného sklonu k altruismu, kultivovaného v průběhu života různými vlivy, 

v souladu s tím, jaké hodnoty si osvojíme. Individuální filantropie může 

vycházet z niterného přesvědčení o dobročinnosti jako hodnotě, která přispívá 

k tomu „jak dobře žít“. Může být také ovlivněna méně vznešenými faktory, tj. 

může být rozdíl v tom jak hluboce internalizována jako hodnota je. Stejně tak 

může vycházet ze společenského tlaku, který jedincem není zvnitřněn, ale jehož 

působení se jedinec podvolí, jelikož mu to umožňuje  snadné soužití 

s komunitou. Filantropické aktivity také mohou být nástrojem zvyšování 

hodnoty sebe sama v očích ostatních (tedy nejen svých). Takový přístup je 

patrný zejména v organizované firemní „filantropii“ (s ohledem na etymologii 

výrazu filantropie4 je firemní filantropie poněkud zvláštním termínem – u firmy 

lze těžko mluvit o jakémkoli citu, dohromady tedy tento termín trochu pozbývá 

smyslu), kde jde spíš právě o zlepšování obrazu firmy v očích veřejnosti. 

Taková činnost je tedy spíše otázkou oddělení public relations ve firmách, 

součástí obchodní strategie, dalo by se říci. Tím nechci nijak hanět dobročinné 

aktivity komerčních subjektů, vyjadřuji se pouze k tomu, že jejich původ 

nemůže být podnícen stejným vzletným motivem, jak tomu může být v případě 

individuální filantropie. Na druhou stranu mohou vycházet z konceptu 

společenské odpovědnosti firem a není důvod se domnívat, že firmy zásadně 

pasou pouze po zisku.  Domnívám se, že v  případě osvíceného vlastníka firmy 

může být společenská odpovědnost velice upřímně naplňována jako další cíl 

(kromě zisku). Zde ještě stojí za to zmínit, že dobročinné aktivity majetných 

vlastníků obchodních společností, které nejsou zviditelňovány a využívány 

k firemnímu PR spadají právě do individuální filantropie.  

V této práci se budu dívat na dárcovství individuální i firemní (pokud 

půjde o dárce tuzemské) jako na žádoucí zdroje financování neziskového 

sektoru. Firemním dárcovstvím mám na mysli zejména výše zmíněnou 

                                                             
4 philein – milovat; anthropos – člověk  
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filantropickou aktivitu vycházející z popudu vlastníků firmy, která není totožná 

se sponzorstvím jakožto součástí firemní strategie. Protože ale firemní 

dárcovství a sponzoring mají dost často mlhavou hranici, může se stát, že 

v některých případech bude zahrnut i sponzoring.  

2 Vývoj občanské společnosti v ČR 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu, dárcovství a podpora neziskových 

organizací je úzce spjata s otázkou občanské společnosti. Co to ale občanská 

společnost je a jak si vede v České Republice? Definici občanské společnosti 

(převzatou od Radima Marady) si vypůjčím z disertační práce socioložky Jany 

Stachové: „Občanská společnost je chápána jako institucionální sytém se 

specifickým nezastupitelným funkcionálním určením na straně jedné a jako 

jednání, jemuž je přisuzován výjimečný etický status na straně druhé.“, (Stachová, 

2008, str. 9). Stachová ovšem jedním dechem poznamenává, že pojem občanské 

společnosti je jedním z nejmlhavějších a nejrozpornějších pojmů politické vědy  

a sociologie vůbec. Pojem totiž v sobě zahrnuje nejen aspekt určitého sociální 

interakce a kvality sociálních vztahů, ale zároveň strukturu, která tuto kvalitu 

utváří. Ke druhé části otázky se Stachová vyjadřuje mimo jiné v kapitole 

věnované podobě občanské společnosti v postkomunistických zemích. Uvádí, že 

na stavu společnosti se podepsalo jak institucionální uspořádání komunistické 

společnosti, tak postojové orientace a vzorce chování v tomto režimu rozvinuté. 

Občané postkomunistických zemí se ve srovnání s občany západoevropských 

zemí méně angažují ve veřejném životě, méně často jsou členy dobrovolných 

spolků. Tento postoj je výsledkem nedůvěry ve státní instituce, zároveň ovšem 

(paradoxně) paternalismu, který  v sobě nese velká očekávání občanů od státu, 

co se poskytování veřejných služeb týče, na straně druhé. Autorka také 

zdůrazňuje deziluzi z demokratických institucí, které na mnoha místech 

nesplnily očekávání občanů, což právě vede k jejich nízké ochotě angažovat se 

ve veřejném prostoru. Doplňuje také nízkou důvěru v neziskové organizace. 

Müller k tomu dodává: „Dnes sice žijeme v právním státě, máme zde tržní 

hospodářství, existují mnohé spolky, sdružení i zájmové organizace, máme ovšem 

nejen silný pocit, ale i empirické důkazy o tom, že tyto struktury netvoří fungující 



 

26 

 

občanskou společnost, která by byla podhoubím a oporou demokracie.“ (Müller, 

2003, str. 202).  

 Osobně si ovšem myslím, že právě důvěra vůči neziskovým organizacím 

nemusí být nutně přímo spojená s dědictvím komunismu. Reakcí na povinné 

sdružování se ve jménu budování národa samozřejmě může být v době svobody 

nesdružování se. Stejně tak ale může být odpvědí na předchozí povinnost 

sdružování se, v demokratickém státě už ovšem podle vlastních zájmů a hodnot 

občanů, nikoli podle politického diktátu. Proto se domnívám, že nedůvěra může 

souviset také s netransparentností některých částí třetího sektoru, zejména 

v 90. letech. Stachová ovšem zmiňuje ještě jeden důležitý poznatek. Zatímco 

v západoevropských zemích může společnost spoléhat na přenos 

demokratických hodnot v rámci takových institucí jako je rodina, škola či 

zaměstnání, v postkomunistických zemích jsou to právě neziskové organizace, 

které mají v rukou potenciál k vytváření páteře občanské společnosti.  

3 Role nadací v české společnosti 

 Na otázku stavu občanské společnosti v České republice lze plynule 

navázat spolu s Lubomírem Krbcem a jeho studií Duchovní hodnoty a 

budoucnost českých nadací (Krbec, 2010). Z kapitoly věnované důležitým 

tématům, které jsou odvozeny z myšlenkových východisek nadací, vyplývá, že 

téma podpory občanské společnosti je všem sedmi nadacím společné, i když 

jinak se oblast jejich zájmu liší (uvádím pouze ty nadace, které jsem vybrala pro 

tuto diplomovou práci, platí to ovšem pro všech sedm uvedených ve studii L. 

Krbce) : 

 NROS 

 Rozvoj silné a nezávislé občanské společnosti 

 Demokratické hodnoty a společenská odpovědnost 

 Občanská práva a svobody 

 Ochrana lidských práv 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

 Důstojné zapojení handicapovaných občanů do společnosti 

 Morální vědomí společnosti 
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 Nedostatky v sociální politice státu a v práci institucí 

 Ochrana lidských práv 

Nadace VIA 

 Komunita a komunitní život 

 Rozvoj neziskových organizací, veřejný prostor a aktivní podíl občanů 
na správě věcí veřejných 

 Filantropie, odpovědnost a svoboda 

 Hodnocení současného stavu filantropie v Čechách 

Nadace Charty 77 

 Podpora handicapovaným občanům prostřednictvím aktivního 
fundraisingu 

 Podpora neziskového sektoru 

 Rozvoj občanské společnosti 

Je tedy zřejmé, že rozvoj občanské společnosti leží na srdci všem 

nadacím bez rozdílu jejich specifického zaměření (handicapovaní, komunitní 

rozvoj či ochrana lidských práv). Zdá se být dobrou zprávou, že teoretické 

východisko zmiňované v disertaci Jany Stachové, totiž, že klíč k rozvoji 

občanské společnosti drží v ruce neziskové organizace, je těmito organizacemi 

přinejmenším reflektován. Od toho odvozuji, že i podpora dárcovství by měla jít 

ruku v ruce s tímto cílem a svůj předpoklad o tom, že nadace vnímají rozvoj 

dárcovství jako součást svého poslání v rámci podpory rozvoje občanské 

společnosti za potvrzený. Lubomír Krbec k tomu ještě dodává: „Nadace jsou 

výjimečné organizace, které na rozdíl od ostatních neziskových organizací, ať 

humanitárních, školských či kulturních, jsou finančně nezávislé, a o to větší 

odpovědnost nesou za celkový vývoj naší společnosti.“, (Krbec, 2010, str. 33).  
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4 Nadace 

4.1 Historie a institucionální rámec     

 

 Stručný pohled do historie třetího sektoru v ČR 

Počátky „neziskových“ aktivit lze vystopovat již ve středověku – ve 

formě různých dobročinných spolků a spolků vzájemné podpory. Středověká 

společnost byla založena na křesťanských hodnotách, velkou část aktivit péče o 

chudé a nemohoucí tedy vyvíjela církev. V 18. století došlo k posílení role státu 

na úkor církve v této oblasti. V 19. století pak prošla oblast realizování 

vzájemné pomoci výrazným rozvojem, velký rozmach charitativní činnosti lze 

zaznamenat zejména po zavedení právní úpravy, říšského zákona o spolcích z 

roku 1867. Tento zákon později převzala i Československá republika. Rozvoj 

třetíhoho sektoru byl přerušen příchodem druhé světové války a vznikem 

protektorátu. Fašistický režim znamenal téměř úplné zastavení rozvoje 

občanské společnosti. Ani konec války pak neznamenal lepší časy pro 

občanskou společnost a rozvoj třetího sektoru. Spolu se zestátňováním majetku 

a potlačováním lidských práv přišlo rušení občanských iniciativ, seskupování 

organizací do velkých jednotek spadajících přímo pod kontrolu KSČ, vznik 

rozpočtových a příspěvkových organizací. Občanská společnost a třetí sektor 

tak byly v průběhu 40 let vlády komunistické strany v podstatě úplně 

zdevastovány.  (Dobešová, 2008) 

 Definice třetího sektoru a právní rámec v ČR 

Podíváme-li se na vymezení třetího sektoru v zahraniční literatuře, 

najdeme například následující charakteristiky, které organizace působící ve 

třetím sektoru spojují: 

1. Určitá institucionalizace organizací 

2. Soukromá povaha organizací 

3. Organizace nerozdělují zisk. 

4. Organizace jsou samosprávné, autonomní. 

5. Organizace jsou dobrovolné.  (Salamon, Anheier, & Sokolowski, 1996) 



 

29 

 

V české literatuře panuje zatím nejednotnost pojmů („třetí sektor“, 

„dobrovolnický sektor“, „občanský sektor“, „nevládní sektor“)  (Frič & Rochdi, 

2001). Přikláním se k označení „třetí sektor“, jelikož tento pojem jako jediný 

není zavádějící (byť nijak zvlášť nevystihuje povahu tohoto sektoru 

ekonomiky). Pojmy nevládní a neziskový považuji za obzvlášť zavádějící. 

Nazýváme-li tento sektor neziskovým, kotvíme zároveň ve společnosti 

představu, že zisk není v tomto prostředí žádoucí, totiž, že nezisková 

organizace by měla z povahy věci hospodařit s vyrovnaným rozpočtem nebo 

dokonce se ztrátou, aby dostála svému názvu. To samozřejmě není pravda, 

nezisková organizace může hospodařit se ziskem, tento však nesmí být 

primárním cílem činnosti organizace a nesmí být rozdělován členům či 

zřizovatelům (analogie vlastníků v komerční sféře). Organizace ho však může 

použít k investicím do vlastního rozvoje. Pokud organizace nehospodaří se 

ziskem, velice pravděpodobně nemá žádný prostor pro rozvoj a zkvalitňování 

svého fungování. Pokud bychom chtěli používat označení „nevládní sektor“, 

musíme si uvědomit, že takový přívlastek by měl odrážet skutečnost, kdy 

organizace nejen, že není zřízena vládou, ale není jí také financována. To ovšem 

zdaleka není v ČR pravidlem, snad by se dalo říci, že jsou to spíše výjimky, které 

jsou dost často způsobené tím, že organizace je pobočkou zahraniční matky, 

která ukládá povinnost financovat činnost organizace pouze ze zdrojů, které 

nepocházejí z veřejných rozpočtů. Označení „dobrovolnický sektor“ je 

problematické ze dvou důvodů. Prvním důvodem je fakt, že ne všechny 

organizace, které podle současné legislativy spadají mezi neziskové, jsou řízeny 

pouze na dobrovolnické bázi (pravdou je, že dobrovolnická činnost je v těchto 

organizacích velmi rozsáhlá, ovšem z hlediska udržitelnosti je podle mého 

názoru nezbytné fungovat s jistou zaměstnaneckou základnou). Druhým 

důvodem je pak posunuté vnímání významu slova dobrovolnictví – v ČR se 

občas setkáváme s poněkud odtažitým postojem vůči dobrovolné činnosti. 

Pavol Frič uvádí ve svém příspěvku na mezinárodní konferenci o 

dobrovolnictví následující: „V postojích obyvatel ČR k dobrovolnictví je ještě stále 

zřetelně vidět stopy, které po sobě zanechal státní paternalismus a ideologizace 

dobročinnosti socialistického režimu. Většina obyvatel se domnívá, že 

dobrovolnictví jen jakousi chatrnou náhražkou za selhávající státní 
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intervencionismus anebo za neschopnou veřejnou správu.“, (Frič, Proletářský 

altruismus a dobrovolnictví v ČR, 2001).   Dobrou volbou by snad ještě mohl být 

pojem občanský sektor, ve smyslu občanské angažovanosti.  Netroufám si 

ovšem tento sektor ekonomiky nazývat občanským, neboť se domnívám, že by 

to vyžadovalo obšírnější analýzu pojetí pojmu občanská společnost (jak má 

občanské angažování se vypadat?), zmapování tendencí české společnosti (jak 

chápou čeští občané občanské angažování se a do jaké míry je vůbec tato otázka 

ve společnosti tematizována?)5. Proto se v tuto chvíli kloním k pojmenování 

„třetí sektor“, které nám sice neříká nic o tom, čemu se organizace v tomto 

sektoru věnují nebo na jakém základě tento sektor vznikl, ale zároveň mu 

nepřisuzuje žádnou spornou vlastnost. Tento pojem samozřejmě není možné 

aplikovat na jednotlivé organizace („třetí“ organizace namísto „neziskové“ či 

„nevládní“ organizace je skutečně prázdným pojmem, takže se budu držet 

pojmenování nezisková organizace a budu mít při tom na zřeteli, že takové 

pojmenování odráží pouze to, že taková organizace není primárně zřízena za 

účelem zisku). 

Mezi organizace třetího sektoru spadají organizace, které „jsou založené 

na jiných motivech, než je ekonomický zisk, a veškeré případné zisky vkládají zpět 

do činnosti organizace.“ (Vajdová, 2004) 

Právní rámec ČR rozeznává následující typy neziskových organizací: 

1. Občanská sdružení 

2. Nadace a nadační fondy 

3. Církevní právnické osoby 

4. Obecně prospěšné společnosti 

Základním dokumentem umožňujícím existenci občanské společnosti a 

třetího sektoru vůbec je Listina základních práv a svobod, která garantuje 

základní lidská práva: svoboda projevu, právo na informace, právo svobodně se 

sdružovat a pokojně shromažďovat a petiční právo. Postavení třetího sektoru je 

právně zakotveno v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.). Dále podléhají 

                                                             
5  Netvrdím, že neexistují studie, zabývající se občanskou společností v ČR, zároveň se 

ovšem domnívám, že i po dvaceti letech od pádu komunismu nepanuje o tomto 
konceptu a jeho projekci v české společnosti shoda.  
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neziskové organizace podle svého typu a také podle zaměření činnosti množství 

dalších legislativních předpisů. Jedná se zejména o zákon o veřejných sbírkách 

(117/2001 Sb.), zákon o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.), zákon o 

dobrovolnické službě (zákon č. 198/2002 Sb.) a další.  

Blíže se budu věnovat právní úpravě nadací a nadačních fondů neboť o 

ty především v této práci půjde. Zákonná úprava (zákon č. 227/1997 Sb. ve 

znění zákona č. 210/2002 Sb., 257/2004, 296/2007 Sb., 126/2008 Sb., 

160/2010 Sb., 227/2009 Sb., 158/2010 Sb. O nadacích a nadačních fondech a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů) chápe nadace a nadační 

fondy jako účelová sdružení majetku. Účelem je v tomto případě dosahování 

obecně prospěšných cílů. S definicí obecné prospěšnosti si ovšem zákon hlavu 

příliš neláme. Cíle stanoví následujícím způsobem (nejde o taxativní výčet, 

pouze o přehled možných cílů, které může nadace svou činností sledovat): 

rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv či jiných humanitárních 

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

vědy, vzdělanosti, tělovýchovy a sportu. 

Nadace vzniká sepsáním základní listiny nebo zakládací smlouvy, jejímž 

obsahem jsou stanovy nadace. Stanovy musí povinně obsahovat název nadace 

či nadačního fondu; sídlo; identifikaci zřizovatele; vymezení účelu, pro který je 

nadace zakládána; výši vkladu, který se každý ze zakladatelů zavázal vložit; 

počet členů správní a dozorčí rady a jejich identifikaci; stanovení pravidla pro 

omezení nákladů nadace či nadačního fondu, podmínky pro poskytování 

nadačních příspěvků, okruh osob, jimž lze příspěvek poskytnout.  

Statutárním orgánem nadace či nadačního fondu je správní rada, která 

má nejméně tři členy a rozhoduje o všech věcech týkajících se majetku nadace. 

Úkolem správní rady je mimo jiné vydat statut (do jednoho měsíce od vzniku 

správní rady), který blíže upravuje podmínky pro poskytování příspěvků, 

okruh osob, jimž může být příspěvek poskytnut a způsob, jakým se poskytování 

příspěvku provádí (vše v souladu se zakládací smlouvou). 

Kontrolním orgánem nadace či nadačního fondu je dozorčí rada, která 

musí povinně existovat, pokud je nadační jmění vyšší než 5 000 000 Kč.  Pokud 

neexistuje dozorčí rada, zajistí kontrolní činnost osoba revizora. 
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Minimální výši nadačního jmění (pro nadace nikoli nadační fondy) 

stanoví zákon na 500 000 Kč. Ke své činnosti smí nadace používat pouze výnosy 

z tohoto nadačního jmění. Na ostatní majetek a příjmy se takové omezení 

nevztahuje. Účetní závěrka nadace musí být vždy ověřena auditorem. Nadace 

nesmí vlastním jménem podnikat (výjimkou jsou pronájmy prostor a pořádání 

společenských, kulturních či sportovních akcí). Nadační jmění může 

zhodnocovat nákupem akcií (kótovaných na regulovaných burzách), tyto 

obchody ovšem nesmí převýšit 20% majetku nadace a účast v akciové 

společnosti vzniklá nakoupenými cennými papíry také nesmí převýšit 20%. 

4.2 Financování nadací 

 

V této kapitole se dostávám k samotné analýze financování českých 

nadací. Analýza financování nadací vychází z podrobného zkoumání finančních 

částí výročních zpráv zvolených nadací. Zajímá mne výnosová strana 

výsledovky, případně jiná relevantní část finanční zprávy uvedená ve výroční 

zprávě, právě ta totiž ukazuje, odkud nadace financuje své aktivity. Vzhledem 

k záměru zkoumat vývoj za celé dvacetileté období od vzniku Československa 

až po současnost bylo třeba vybrat takové nadace, které vznikly záhy po roce 

1989 a fungují bez přerušení do dnes. Vybrala jsem tedy čtyři velké nadace, 

které tyto podmínky splňují: Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS), 

Nadaci VIA, Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry a Nadaci Olgy Havlové – Výbor 

dobré vůle. Podklady, které jsem využívala ke zkoumání vývoje financování, 

byly do velké míry velmi různě strukturované a velmi se také lišily co do 

hloubky a podrobnosti, což analýzu do velké míry ztěžuje. Budu postupovat po 

jednotlivých nadacích a věnovat se každé zvlášť a teprve potom se pokusím 

najít styčné plochy anebo naopak rozkrývat rozpory. Celá analýza je 

samozřejmě komplikována tím, že nadace mohou mít různou strategii, co se 

získávání finančních zdrojů týče. Pokud se nadace nesoustředí na získávání 

finančních prostředků od soukromých dárců, pak se to samozřejmě nutně ve 

struktuře zdrojů projeví a nemusí to nutně znamenat neochotu individuálních 

dárců přispívat, může to znamenat pouze, že dárci, kteří přispět chtějí, snadněji 

najdou informace o těch nadacích, které se na individuální dárcovství zaměřují. 
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Než se pustím do analýzy jednotlivých sledovaných nadací, považuji za 

nutné specifikovat v rámci nadačních příjmů jednotlivé kategorie, kterými se 

budu zabývat. Veškeré potenciální zdroje, které mohou nadace v ČR získat, se 

dají rozdělit následovně: 

 veřejná správa 

 fondy EU  

 zahraniční dárci (soukromí) 

 české nadační fondy a nadace 

 firemní nadace 

 veřejné sbírky 

 individuální dárci 

 firmy 

 ostatní výnosy ze zboží a služeb (z nadačního jmění a ostatního 

majetku) 

 kapitálové výnosy z nadačního jmění 6 

Z hlediska záměru této diplomové práce je zásadní kategorie 

individuálních dárců a domácích firemních dárců. Nedá se říci, že by se ve 

strukturách financování sledovaných českých nadací objevovala celá výše 

zmíněná škála možných příjmů – objevují se vždy jen některé a zároveň se 

struktura u různých nadací liší nejen co do složení, ale také co do objemu 

jednotlivých kategorií. Veškeré tabulky a grafy, které na následujících stránkách 

uvedu, jsem vytvořila na základě vlastních výpočtů vycházejících z finančních 

zpráv nadací. Použila-li jsem v nějakém případě tabulku či graf přejaté z jiného 

zdroje, uvádím to výslovně v poznámce pod čarou. 

                                                             
6 Převzato z analýzy Fóra Dárců; „Analýza výročních zpráv nadací příjemců příspěvku z 

Nadačního investičního fondu údaje za rok 2006“, Fórum dárců o. s., V Praze, 20. 
listopadu 2007, dostupné online: 
http://www.donorsforum.cz/pages/serve.php?file=1300709990_2_analyza_prijemc
u_nif_2006.pdf, [cit. 30.11.2010] 
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4.2.1 Nadace VIA 

Nadace VIA vznikla v roce 1997, aby navázala na činnost české pobočky 

americké nadace The Foundation for a Civil Society (FCS), která působila v 

Československu od roku 1990. Po sedmi letech intenzivní pomoci českému 

neziskovému sektoru totiž zaměstnanci pražské kanceláře FCS i správní rada 

nadace dospěli k rozhodnutí, že je třeba vytvořit nový, ryze domácí subjekt, který 

bude pokračovat v poslání a programových cílech své mateřské organizace. 7  

Nadace VIA formuluje rozvoj dárcovství jako součást svého poslání:  

 Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými 

organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme 

přesvědčeni, že právě to je cesta, na níž mohou lidé převzít odpovědnost za 

prostředí kolem sebe – společně o něm přemýšlet a mluvit, společně 

plánovat změny, a poté společně měnit tyto plány ve skutečnost. 

 Podporujeme rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k 

občanské společnosti nenahraditelné. 

 Podporujeme rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové 

organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a 

institucí. 8 

A dále: 

Činnost neziskových organizací není myslitelná bez dárců, mecenášů a 

dobrovolníků z řad štědrých jednotlivců, podnikatelů a firem. Rozvoj soukromého 

dárcovství je jednou z cest, jak se české neziskové organizace mohou stát méně 

závislými na veřejných zdrojích či zahraniční pomoci. 

Proto udílíme ceny za příkladné firemní dárcovství, oceňujeme komunitní a 

místní nadace, jež úspěšně pracují s individuálními dárci, organizujeme diskusní 

semináře o dárcovství a přinášíme zahraniční dárcovské knowhow. 9 

                                                             
7 Převzato z webových stránek nadace VIA  www.nadacevia.cz/cz/o-nadaci, [cit. 

30.11.2010] 

8 Převzato z webových stránek nadace VIA http://www.nadacevia.cz/cz/o-
nadaci/poslani, [cit. 13.6.2011] 

9 Výroční zpráva nadace VIA za rok 2005, str. 29 
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Výkazy nadace se na první pohled neliší od výkazů dalších zkoumaných 

nadací, ovšem na rozdíl od ostatních zkoumaných nadací, obsahují výroční 

zprávy nadace VIA celkem podrobný přehled zdrojů získaných formou 

dárcovství – díky tomu lze snadno dohledat, ze které z následujících kategorií 

prostředky plynou: 

 Nadace a zahraniční neziskové organizace 

 Vlády a mezivládní programy 

 Firmy 

 Individuální dárci 

Jsou to přesně ty kategorie, které jsou zásadní z pohledu této diplomové 

práce. Začínám tedy své zkoumání právě nadací VIA, neboť právě v tomto 

případě jsou data nejsnáze analyzovatelná.   

Je nutno říci, že v případě nadace VIA beru v úvahu pouze rozdělení 

struktury příjmů, to znamená, že se nedívám na výnosy v kontextu celkového 

hospodaření. Tento postup dává samozřejmě smysl, pouze pokud jsou 

informace v rámci příjmové kategorie dále konkrétně rozepsány, což je případ 

Nadace VIA, Nadace Charty 77 a částečně také Nadace Olgy Havlové. V tomto 

podrobnějším členění spočívá největší úskalí této analýzy - data, která jsou za 

jednotlivé nadace dostupná, jsou různě podrobná a strukturovaná a kladou 

tedy potom velké překážky smysluplnému srovnávání mezi jednotlivými 

sledovanými nadacemi.  K tomu ale později.  

Ještě než se pustím do analyzování struktury příjmů nadace VIA, je 

třeba uvést také přehled vývoje objemu celkových zdrojů získaných 

v jednotlivých letech (Graf mapující vývoj celkových příjmů). Později se ukáže, 

že bez takové vstupní informace by následující analýza, která je založena na 

procentuálním vyjádření mohla být zavádějící. 
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Obrázek 2: Graf mapující vývoj celkových příjmů 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že příjmy nemají neustále rostoucí 

tendenci, vrcholí v roce 2002, kdy přesáhnou 80 milionů, pak mají ovšem 

klesající tendenci, až k 14 milionům v roce 2005. Pak dochází opět k růstu, 

letech 2006 a 2007.  V následujícím roce 2008 zaznamenáváme poměrně 

zásadní pokles, který střídá růst k 26 milionům, tj. téměř k hodnotě z roku 

2007. 

Údaje o struktuře příjmů zveřejňuje nadace VIA od roku 2001 (v 

předchozích letech poskytovala podobný přehled pouze pro kategorie 

právnických a fyzických osob). Pro analýzu dárcovství v ČR má také smysl 

sledovat, zda jde o subjekty zahraniční nebo tuzemské, což není přímo vidět 

z výkazů nadace VIA, ovšem dá se to z nich odvodit. 
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Následující tabulka (Tabulka mapující vývoj financování nadace VIA) 

mapuje strukturu příjmů nadace od roku 1998 do roku 2009 (v poměrném 

vyjádření). Do roku 2000 jsou bohužel dostupné informace pouze souhrnně za 

právnické osoby, které nejsou nijak podrobněji specifikovány. Od roku 2001 se 

pak údaje dělí do kategorií tak, jak jsem popsala výše.  Pro přehlednost 

přikládám také graf vývoje struktury příjmů nadace od roku 2001 do roku 2009 

(Graf struktury příjmů nadace VIA) a zvlášť potom vývoj v kategorii domácích 

dárců (Graf mapující vývoj tuzemského financování nadace VIA). 

Obrázek 3: Tabulka mapující vývoj financování nadace VIA 
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Obrázek 4: Graf struktury příjmů nadace VIA 

 

Obrázek 5: Graf mapující vývoj tuzemského financování nadace VIA 

 



 

39 

 

Z tabulky je patrné, že vývoj v jednotlivých kategoriích se značně 

odlišoval. Pro snadnější srovnání budu brát v úvahu pouze roky 2001 – 2009.  

Financování z prostředků neziskového sektoru stabilně klesá. 

Z původních 73% v roce 2001 pokleslo na pouhou čtvrtinu celkového objemu 

získaných zdrojů v roce 2009. Jde tedy o pokles o 65,75% (48 procentních 

bodů).  

Zdroje čerpané z veřejných rozpočtů se vyvíjely méně stabilně. 

Maximální podíl na celkovém objemu zdrojů tvořily v roce 2002 (21,73%), 

nejméně pak v roce 2005, kdy to byla pouhá 3%.  Údaje z posledního roku 

(2009) se opět vrací na výchozích 6%. Kdybychom tedy brali v úvahu pouze 

krajní hodnoty a odhlédli od vývoje mezi tím, tato kategorie by se co do podílu 

na celkovém objemu zdrojů vůbec neproměnila. 

Kategorie firemních zdrojů se vyvíjela přesně opačně ke kategorii 

financování z neziskového sektoru. Poměrně stabilně narůstala – nejsilnější 

zlom nastal v roce 2005, kdy nabyla hodnoty překračující 40% z celkového 

objemu získávaných zdrojů, pod kterou už neklesla. Z původních 20% v roce 

2001 se vyšplhala až na 63% v roce 2009, vzrostla tedy o celých 215% (43 

procentních bodů). 

V kategorii soukromých (individuálních) dárců je vývoj poměrně 

zajímavý. Hned na začátku období zaznamenáváme růst o celých 10 

procentních bodů (z 0% na 10%) což je zároveň maximem vzhledem ke 

sledovanému období. V dalších letech bylo dosaženo 10% pouze jednou a to 

v roce 2005.  V roce 2009 nepřekročila ani hranici 5%. Tento nárůst je ovšem 

spíš než přílivem nových individuálních dárců zapříčiněn tím, že výrazně klesly 

příjmy z darů obecně (z 80 milionů v roce 2004 na 16 milionů v roce 2005). 

Nejvýrazněji se pokles projevil v původně dominantních kategoriích darů od 

zahraničních NNO a z veřejných zdrojů, což znamenalo změnu ve skladbě 

příjmů ve prospěch individuálních dárců, i když co do objemu tato kategorie 

poklesla taktéž. K tomu je třeba dodat, že i když v absolutním vyjádření jsou 

dosažené příjmy z darů po roce 2005 výrazně nižší a původních hodnot z let 

2001 - 2004  zatím nedosahují, podařilo se nadaci VIA zásadně pohnout se 
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skladbou příjmů směrem od zahraničních a veřejných zdrojů k firemním a 

individuálním zdrojům.  

Jak jsem již zmiňovala, v tomto případě se dá také celkem snadno 

vysledovat vývoj z hlediska rozdělení dárců na tuzemské a zahraniční (viz graf 

domácí dárci).  Příspěvky tuzemských dárců stabilně rostou, největší zlom 

nastává opět v roce 2005 (stejná tendence jako korporátní zdroje), kdy začnou 

tyto příjmy tvořit celých 80% celkového objemu a tuto úroveň si udržují i 

nadále. Ve struktuře financování nadace VIA jde o nejdynamičtěji se vyvíjející 

kategorii, která oproti původním 18% v roce 2001 dosáhne hodnoty 80% 

v roce 2009, vzroste tedy o celých 335% (62 procentních bodů). Od roku 2005 

tedy tvoří tuzemské zdroje převážnou většinu ve struktuře financování.  Stejně 

jako v případě přesunu zdrojů od zahraničních NNO a veřejných zdrojů směrem 

k individuálním a firemním dárcům v roce 2005, tak i výrazný nárůst podílu 

domácích dárců v roce 2005 je zapříčiněn do velké míry jistě poklesem 

celkového objemu a velkým výpadkem financování ze zdrojů zahraničních NNO. 

Nicméně právě kategorie domácích dárců se stabilně drží od roku 2005 na 

zhruba 80% celkových darů a nijak výrazně nekolísá.  

4.2.2 Nadace Charty 77 – Konto Bariéry 

Nadace Charty 77 přinesla v roce 1990 charitu na území tehdejšího 

Československa. Byla opravdovým průkopníkem v této oblasti, protože za sebou 

měla více než dvanáctiletou práci v emigraci, ve Švédsku, kde František Janouch 

nadaci založil. Velké sbírky, Konto MÍŠA, Konto BARIÉRY, přerostly svoji „matku“ a 

zakladatel nadace, František Janouch i další osobnosti, které u začátků stály, tuto 

novou situaci akceptovaly a správní rada na základě toho „otočila“ nadaci směrem 

k široké veřejnosti. Na svých webových stránkách o sobě nadace Charty 77 říká, že 

je opravdu lidovou nadací s desítkami tisíc pravidelných dárců.  

Konto BARIÉRY 

Konto BARIÉRY, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a 

dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se již osmnáct let účastní desetitisíce 
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dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat 

program Konta BARIÉRY. 10 

Z výkazů nadace Charty 77 lze sledovat následující kategorie příjmů: 

granty, drobní dárci a sponzoři. Opět tedy beru v úvahu pouze příjmy nadace a 

nikoli celkové výnosy. Kategorie sponzoringu by s ohledem na vymezení 

dárcovství v teoretické části této práce neměla být brána v potaz – je ovšem 

nutno říci, že stejně tak nespadá tato forma financování mezi ty kategorie, které 

(řečeno s jistou nadsázkou) považuji v této práci za nežádoucí (prostředky 

z veřejných zdrojů, zahraniční financování), budu tedy pracovat s touto 

kategorií, jako by šlo o korporátní dárcovství (s výslovnou zmínkou, kterou si 

takový ústupek žádá). 

V případě nadace Charty 77 se analýza nemůže opírat pouze o čísla 

z výročních zpráv – je nutné nahlédnout také trochu do textu, kde jsou 

zveřejněni jak velcí firemní dárci, tak část individuálních dárců. Individuální 

dárcovství se dá samozřejmě dobře zmapovat z položky drobní dárci v rámci 

výročních zpráv. Tento údaj je ve výroční zprávě uváděn od roku 1996 – 

v prvním roce ovšem tvoří 0% z celkového objemu získaných prostředků. Co se 

bohužel nedá s jistotou říct je, jaký podíl na tomto financování představují 

domácí dárci – lze ovšem usuzovat, že jde převážně o dárce tuzemské neboť 

kampaně, které mají zajistit příliv darů na konta nadace Charty 77, jsou 

samozřejmě realizovány v ČR a míří tedy primárně na českou společnost. 

                                                             
10 Převzato z webových stránek nadace Charty 77 

http://www.kontobariery.cz/nadace.aspx, [cit. 30. 11. 2010] 
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Obrázek 6: Tabulka mapující vývoj financování nadace Charty 77 

 

pozn.: NIF značí nadační investiční fond 
Obrázek 7: Graf struktury příjmů nadace Charty 77 
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Jak je z údajů patrné, drobní dárci tvoří stabilně od roku 1997 přes 

polovinu celkových příjmů11 nadace, pouze v posledním sledovaném roce tj. 

2009 pokleslo toto číslo na 27%, což bylo zřejmě způsobeno probíhající 

ekonomickou krizí. Struktura financování je v tomto případě velmi stabilní, 

nejrozkolísanější kategorií je v zásadě kategorie grantů.  Získávat každoročně 

okolo 50% zdrojů přímo od soukromých dárců je úctyhodný výkon – zejména 

bereme-li v potaz, že se tak děje již od roku 1997. Pro úplnost považuji ještě za 

nutné se opět podívat také vývoj příjmů v absolutním vyjádření. 

Obrázek 8: Tabulka mapující vývoj celkových příjmů Nadace Charty 77: 

 

Z grafu je patrné, že objem získaných zdrojů má rostoucí tendenci 

(údaje za rok 2005 nejsou k dispozici, proto v tomto roce vykazuje graf 0 Kč). 

Lze tedy konstatovat, že s ohledem na stabilní vývoj v procentním vyjádření, 

celkové příjmy získané od individuálních dárců kontinuálně rostou. 

                                                             
11 Musím ovšem dodat, že beru opět v potaz pouze příjmy z externích zdrojů, nevztahuji 

analýzu k celkovým výnosům, tj. zanedbávám kurzové zisky, tržby z prodeje cenných 
papírů apod. 
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4.2.3 Nadace rozvoje občanské společnosti 

Zaměření: 

1. Rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru 

Rozvoj občanské společnosti a neziskového sektoru je základní prioritou 

nadace a je tradičně podporován zejména z prostředků EU. Tyto prostředky slouží 

v rámci běžících programů k podpoře projektů zaměřených na zlepšování 

informačních služeb a vzdělávání v oblasti neziskových organizací, zvyšování 

efektivity činností NNO na ochranu spotřebitelů, posilování NNO monitorujících a 

prosazujících zájmy občanů či projektů zaměřených na implementaci 

antidiskriminačního zákona. V rámci globálního grantu jsou prostřednictvím 

NROS podporovány projekty financované z Evropského sociálního fondu a 

státního rozpočtu ČR, které se zaměřují na sociální oblast. Významným 

prostředkem pro realizaci projektu rozvoje dárcovství a dobrovolnictví na 

regionální úrovni je dar bratrů Čerychových - vila v České Skalici, která se stala 

místem pro setkávání a vzdělávání v oblasti neziskového sektoru a rozvoje 

evropské spolupráce.  

2. Oblast lidských práv a romské integrace 

Program ochrany lidských práv a romské integrace byl významnou měrou 

podporován EU z programu Phare. Nadace navíc uspěla v obou kolech 

výběrového řízení na získání příspěvku do nadačního jmění z Nadačního 

investičního fondu, z jehož výnosů každoročně podporuje projekty zaměřené na 

ochranu lidských práv. Tato oblast se tak stala trvalou součástí nadačních 

programů.  

3. Programy pro děti a mládež 

NROS se stává stále významnějším aktérem v oblasti široké podpory 

programů pro děti a mládež, pro které získává prostředky z místních i 

zahraničních zdrojů. Program "Pomozte dětem!" je dnes nejznámější a 

nejdůvěryhodnější českou sbírkou, jež každoročně poskytuje prostředky pro 

desítky neziskových organizací v celé republice, které se starají o ohrožené a 

znevýhodněné děti. Díky finanční podpoře Nadace Roberta Bosche realizuje NROS 

mezinárodní program klub-net, který podporuje vybudování klubů při škole jako 

míst pro smysluplné trávení volného času mladých lidí. Program Make a 
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Connection (společná iniciativa nadace International Youth Foundation a 

společnosti Nokia) pomáhá podpořit pozitivní rozvoj mladých lidí a nabízí jim 

možnost získávat nové životní zkušenosti, znalosti a dovednosti. Partnerství v 

mezinárodní síti International Youth Foundation vytváří NROS dobré podmínky 

pro růst profesionality a rozšiřuje tak možnost získávat zahraniční zkušenosti a 

zdroje pro další programy v této oblasti.12 

Analýza výročních zpráv NROS se ukázala jako největší oříšek. Data byla 

sice dostupná, ovšem údaje byly příliš obecné a tak nedovololaly sledovat 

kategorie, které jsem si na začátku analýzy stanovila. Navíc v nich nefigurovala 

veřejná sbírka Pomozte dětem, kterou NROS realizuje již od roku 1998 ve 

spolupráci s Českou televizí. Podle slov ředitelky nadace Hany Šilhánové jsou 

navíc údaje zatíženy různými metodikami v účetnictví, takže jejich vypovídací 

hodnota může být trochu horší než v ostatních případech. Nakonec ale nejde o 

velkou ztrátu, protože z rozhovoru s paní Šilhánovou vyplynulo, že vzhledem 

k povaze nadace při založení (správce jednoho z programů Phare) se dá říci, že 

soukromé zdroje plynoucí od individuálních dárců se ve struktuře příjmů 

objevily, až s veřejnou sbírkou Pomozte dětem. To je patrné, také ze zaměření 

nadace, kde se zároveň s oblastmi na které se nadace zaměřuje, mluví také o 

tom, odkud na zmíněné oblasti plynou finance. Můžeme tedy vidět, že velkou 

část financování nadace tvoří prostředky z Evropských veřejných zdrojů, dále 

pak veřejné zdroje místní (prostřednictvím Nadačního investičního fondu) a 

nakonec tedy prostředky z místních i zahraničních zdrojů – dále 

nespecifikované (program Make a Connection je například realizován 

s podporou korporátních zdrojů české pobočky nadnárodní korporace). Je tedy 

zřejmé, že fundraisingová strategie nadace se k jednotlivým dárcům z ČR obrací 

v zásadě pouze prostřednictvím sbírkové činnosti, která je zaměřena na 

konkrétní téma znevýhodněných dětí. Rozhodla jsem se tedy nakonec zkoumat 

sbírku a financování nadace odděleně.  

                                                             
12 Převzato z webových stránek NROS http://www.nros.cz/o_nadaci/zamereni [cit. 18. 

6. 2011] 
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Obrázek 9: Tabulka mapující vývoj veřejné sbírky Pomozte dětem 

 

Obrázek 10: Graf mapující vývoj veřejné sbírky Pomozte dětem 

 

Vývoj veřejné sbírky má smysl sledovat zejména z hlediska vývoje 

celkového objemu, který se v jednotlivých letech podařilo získat, ale také 

z hlediska struktury zdrojů, která na konta sbírky Pomozte dětem plynou. 
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Celková vybraná částka nám napovídá, jak v ČR individuální dárcovství vzkvétá 

(či nevzkvétá), struktura získaných prostředků pak naznačuje, něco o povaze 

dárcovství a o tom, jak musí být dárcovství nastaveno, aby se dárce odhodlal 

příspěvek věnovat. Od roku 1998, kdy se v prvním roce vybralo 5.000.000 Kč, 

čísla kontinuálně rostou (s výjimkou roku 2003, kdy došlo k propadu o 

2.000.000 Kč a roku 2008, kdy došlo k malému poklesu o 200.000 Kč) až na 

hodnotu 19.000.000 Kč vybraných v roce 2009. Celkově tedy narostl objem 

zdrojů během sledovaných jedenácti let téměř čtyřikrát. V rámci sledovaných 

kategorií, tj. prostředky vybrané přímo na akcích, prostředky získané na 

sbírkové účty od jednotlivců, prostředky získané skrz dárcovské textové zprávy 

(DMS, až od roku 2001), a smluvní dary jsou nejsilnější kategorií nejprve 

příspěvky jednotlivců na účet sbírky, později potom dárcovství přes DMS. 

V každém roce tedy v zásadě převládá individuální dárcovství nad firemním. 

V některých letech ovšem přesto tvoří firemní zdroje velký podíl získaných 

prostředků, zejména na začátku, ale také ke konci sledovaného období se 

projevuje výrazný podíl korporátních darů na celkové získané částce.   

Za pozornost stojí přesun přílivu zdrojů od příspěvků na účet 

k příspěvkům přes DMS. Hned v prvním roce je nárůst velmi vysoký, zdá se 

tedy, že jednoduchost úkonu spojeného s poskytnutím daru hraje velmi 

významnou roli v rozhodování dárců o tom, kam přispět. Následující grafy 

mapují celkový přínos souhrnu kategorií jednotlivci na účet a DMS a dále pak 

přesun dárcovství od příspěvků na účet směrem k DMS. 
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Obrázek 11: Graf mapující celkový přínos kategorií jednotlivci na účet a DMS 

 

Z grafu je patrné, že tyto dvě kategorie tvoří po většinu sledovaného 

období více než polovinu získaných zdrojů, v některých letech (2004, 2006) 

dokonce 80% celkového výtěžku. Na konci a na začátku (2009, 1999) období 

naopak klesají pod 50%. 

Obrázek 12: Graf mapující přechod od příspěvků na účet k DMS 

 

Jak jsem už uváděla výše, zajímavým způsobem se ve zdrojích získaných 

pro sbírku odrazila možnost přispět skrz DMS. Jednak společně s kategorií 

příspěvků na účet tvoří od roku 2001, kdy bylo poprvé možné zaslat DMS každý 

rok stabilně okolo 70% vybraných prostředků a navíc, vezmeme li v úvahu 
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vývoj těchto dvou kategorií, je zřejmé, že DMS je každý rok úspěšnější než 

přispívání na účet. Soudím tedy, že jednoduchost úkonu a nízká částka, kterou 

DMS zahrnuje, velmi výrazně motivuje individuální dárce k tomu, aby ke sbírce 

přispěli. 

Pro úplnost zde doplním ještě pár údajů z finančních zpráv za celou 

NROS. Nemá smysl jít tak do hloubky jako v ostatních případech, jelikož si 

nemohu být zcela jistá porovnatelností dat (z důvodu změny metodiky 

účetnictví). V každém případě se kategorie „Ostatní příspěvky – soukromé 

osoby“ objevuje ve finanční zprávě poprvé v roce 1997. Od roku 2001 se pak 

kategorie nazývá „Dary a příspěvky“. Její výše se pohybuje ve stech tisících, 

maximem je zhruba 2.500.000 Kč v roce 2004. Nebudu zde uvádět strukturu 

příjmů NROS, podíl těchto darů a příspěvků je však každoročně velmi nízký. Je 

ovšem třeba říci, že jsem jej vztahovala k celkovým výnosům, zatímco 

v předchozích případech jsem porovnávala pouze strukturu příjmů 

(rozdělených do kategorií podle toho, kdo byl dárcem). To nebylo ale v případě 

NROS možné. Usuzovat se ale každopádně dá ze srovnání absolutní výše 

přijatých darů v porovnání s dříve zkoumanými nadacemi, blíže o tom v závěru 

kapitoly.  

Obrázek 13: Tabulka celkové výše přijatých darů za celou NROS 
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4.2.4 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové 

Výbor dobré vůle založila paní Olga Havlová, první manželka presidenta 

České republiky (1933 – 1996) počátkem roku 1990 v tradici Výboru na obranu 

nespravedlivě stíhaných Charty 77. Výbor se zavázal působit na morální vědomí 

společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v 

práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí. Dále se rozhodl 

napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních 

případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení. A 

konečně podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty.13 

Data z výročních zpráv Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové jsou až 

na výjimky v prvních letech (1993 - 1997) a z neznámého důvodu také roce 

2002, rozdělena ve výsledovce na oblast hlavní činnosti (nezdaňované), vedlejší 

činnosti (zdaňované) a zvlášť jsou na konci výsledovky uvedeny dary (od 

fyzických osob, právnických osob, dary z dědictví a dary věcné). Výkazy Výboru 

dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsou ke čtenáři celkem vstřícné. Položky jsou 

v jednotlivých letech víceméně stejně seřazeny a až na drobné změny i stejně 

pojmenovány. Výjimku tvoří již zmiňovaný rok 2002, kdy je výsledovka 

postavena jinak a není oddělena hlavní činnost od vedlejší. Zajímavé je, že 

v roce 1995 jsou přijaté příspěvky od soukromých osob a organizací rozděleny 

ještě dále na příspěvky cílené (56 milionů od právnických osob a 36 tisíc od 

fyzických) a necílené (4 miliony od právnických a stejně tak č miliony od 

fyzických osob). To už se v dalších letech neopakuje. V roce 1997 je trochu 

problematické určit zda je tak vysoká částka (viz tabulka níže) opravdu celá 

složená z darů, neboť se oproti předchozímu a následujícímu roku položka, 

která stojí na místě příspěvků od právnických osob, jmenuje ostatní příspěvky. 

                                                             
13 Převzato z webových stránek Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové  

http://www.vdv.cz/o-nadaci/historie-nadace/, přístup 3. 12. 2010 
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Obrázek 14: Tabulka mapující strukturu financování Výboru dobré vůle Nadace 
Olgy Havlové 

 

Obrázek 15: Tabulka vývoje darů soukromých osob a organizací 
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Obrázek 16: Graf vývoje darů soukromých osob a organizací 

 

 

Jak je vidno z první tabulky, příspěvky od jednotlivců a právnických 

osob spíš klesají. Jelikož ale ve výsledovce nikde nefiguruje položka granty od 

jiných neziskových organizací, soudím, že se ve vysokých částkách příspěvků od 

právnických osob minimálně do roku 1997 (soudím tak ze slovních poděkování 

uvedených ve výročních zprávách) schovávají také granty udělené 

zahraničními nadacemi. 

Zajímavější je tedy pro mne druhá tabulka, která ukazuje vývoj 

individuálního dárcovství od roku 1995 do roku 2009 (v letech 1993 a 1994 

nejsou individuální dárci ve výročních zprávách uvedeni zvlášť). Přijaté dary se 

pohybují v rozmezí od jednoho do sedmi milionů a, jak je patrné i z grafu, 

rozhodně nevykazují stabilně rostoucí tendenci. Nejvyšší úrovně tj. přes sedm 

milionů bylo dosaženo v roce 2000 (zmiňovaných sedm milionů), od té doby 

sledujeme spíše pokles s menšími výkyvy. Z grafu je také vidět, že také 

příspěvky od právnických osob jsou velice kolísavé. Odhlédneme-li od prvních 

let, kdy jsou zřejmě taženy zahraničními granty, pozorujeme opět vrchol v době 

2002 a následný postupný pokles. 
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Podíváme-li se zpět na první tabulku, která vztahuje podíl darů od 

fyzických a právnických osob k celkovým výnosům nadace, že až na výjimky, 

které opět tvoří období do roku 1997 a pak také rok 1999 a 2002, tvoří vždy 

tyto zdroje méně než jednu pětinu celkových výnosů nadace. 

4.2.5 Porovnání dat za všechny sledované nadace  

Jak už jsem zmiňovala výše, není možné perfektně rozškatulkovat 

financování nadací, které jsem si pro své zkoumání vybrala a jako podle 

pravítka ho pak mezi sebou porovnat. I tak se ale mohu pokusit najít styčné 

plochy a případné rozpory, na které analyzovaná data poukazují. S největší 

pravděpodobností tedy nebude výsledkem této diplomové práce jednoznačná 

odpověď na kladenou otázku, zajisté se mi ale podaří odkrýt důležité otázky, 

které by měly v souvislosti s touto tematikou v budoucnu zodpovězeny. 

Nejprve tedy krátce shrnu, co vyplývá z analýzy jednotlivých nadací. 

Začnu stejně jako v předchozí kapitole Nadací VIA. Kromě výsledků o kterých 

hovoří grafy a tabulky je nutné také zmínit kontext, ve kterém se nadace 

pohybuje – tedy její zaměření. Nadace VIA považuje rozvoj filantropických 

aktivit v ČR za součást svého poslání, je tedy potřeba přihlížet k tomu, že se 

zřejmě bude tento aktivní přístup ve financování odrážet.  V případě této 

nadace bylo možné analyzovat příjmy z darů zvlášť od dalších výnosů, neboť 

byly ve finančních zprávách zřetelně odděleny. Sledovala jsem tedy vývoj 

v kategorii zahraničních neziskových organizací, domácích veřejných zdrojů, 

korporátních a individuálních dárců.  Vývoj celkových příjmů získaných v rámci 

těchto čtyř kategorií není kontinuálně rostoucí, v letech 1998 – 2001 se 

pohybuje mezi 10 – 20 miliony Kč, v letech 2002 – 2005 stoupá až k 60 – 80 

milionům Kč a od roku 2006 pak klesají zpět k 20 – 30 milionům Kč. Tváří 

v tvář tomuto vývoji je ale třeba postavit proměnu skladby financování. Zatímco 

na počátku sledovaného období tvoří velkou část zdrojů příjmy ze zahraničních 

NNO a z veřejných rozpočtů, ke konci období se stávají velmi silnou kategorií 

korporátní zdroje (více než 60% v roce 2009). Kategorie individuálních dárců 

se vyvíjí poněkud nestabilně a pohybuje se v maximální výši 10%. U nadace VIA 

bylo možné také celkem spolehlivě odlišit zahraniční financování od domácího 

a právě tato kategorie se vyvíjí velmi stabilně, její podíl neustále roste, 
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z původních necelých 20% až na 80% v roce 2009. Je tedy zřejmé, že se nadaci 

podařilo zaměřit se spíše na domácí dárce, lépe se ovšem daří oslovovat 

korporace než jednotlivce. 

Stejně jako jsem v případě nadace VIA považovala za nutné výslovně 

zmínit rozvoj dárcovství jako součást poslání, musím v souvislosti s nadací 

Charty 77 zmínit, že se dlouhodobě věnuje sbírkové činnosti a některé sbírky 

(Konto Bariéry například) předčily svou známostí mateřskou nadaci. Opět je 

tedy nutné k této skutečnosti přihlédnout.  U Charty 77 obzvlášť, jelikož z dat 

vyplývá, že příjmy od drobných dárců tvoří stabilně již od roku 1997 zhruba 

50% příjmů (opět neberu v úvahu celkové výnosy, ale pouze příjmy získané 

z grantů, firemních a drobných dárců a později také z nadačního investičního 

fondu). Jelikož absolutní výše příjmů ve sledovaném období roste z původních 

20 milionů na 70 milionů v roce 2009 a financování od drobných dárců se 

stabilně drží okolo 50%, můžeme říci, že v absolutním vyjádření příjmy od 

drobných dárců zřejmě rostou. V případě Charty 77 nebylo možné tak 

spolehlivě jako v předchozím případě odlišit domácí a zahraniční zdroje. 

Nicméně sbírková činnost cílí primárně na domácí půdu, je tedy vysoce 

pravděpodobné, že drobní dárci jsou zároveň domácími dárci. 

Nadace rozvoje občanské společnosti nakonec představovala z hlediska 

analýzy trochu složitější případ. Byla jsem nucena dívat se zvlášť na sbírkovou 

činnost a zvlášť na celkové výnosy nadace. V rámci celkového hospodaření 

nadace se ve finanční zprávě objevovala kategorie dary a příspěvky, která 

nebyla nijak detailněji strukturována a navíc ve srovnání s předchozími 

nadacemi představovala podstatně menší částky (maximum tvořilo 2.600.000 

Kč v roce 2006, později docházelo opět k poklesu na pouhých 63.000 Kč v roce 

2009). Zřejmě jde tedy v příjmech nadace o okrajový zdroj. Zaměřila jsem se 

tedy ještě na sbírkovou činnost, kde byly rozlišeny příjmy z benefičních akcí, 

příspěvky na bankovní účet, dárcovské sms a smluvní dary (korporátní, v rámci 

společenské odpovědnosti firem). Příjmy ze sbírky kontinuálně rostou (z 

původních 5 milionů na téměř 20 milionů v roce 2009). Zpočátku dominovala 

kategorie přispěvatelů na bankovní účet, postupně získala významný podíl 

kategorie dárcovských sms (jednoduchost úkonu a menší částka zřejmě 

motivuje individuální dárce), v posledních letech také rostou příjmy z firemních 
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darů (souvisí zřejmě s rozvojem konceptu společenské odpovědnosti firem). U 

Nadace rozvoje občanské společnosti je velmi patrné ostré rozdělení, které se 

do jisté míry objevuje i v případech jiných nadací, totiž individuální dárci se 

objevují ve sbírkové činnosti, zaměřené na snadno komunikovatelné téma, 

provoz nadace ale není z těchto zdrojů financován téměř vůbec. 

V případě Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové tvoří dary v letech, 

kdy se domnívám, že  nejsou taženy zahrnutím grantů od zahraničních 

neziskových organizací méně než pětinu celkových zdrojů nadace.  Podívám-li 

se zvlášť na vývoj kategorie individuálních dárců, ukazuje se, že se příjmy 

pohybují mezi jedním a sedmi miliony, ovšem mají v posledních letech klesající 

tendenci, rozhodně nevykazují stabilní růst. Co do absolutní výše příjmů od 

individuálních dárců je na tom tedy Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové o 

poznání hůř než Nadace Charty 77, srovnat se ovšem dá s nadací VIA. 

Mám-li shrnout poznatky, které vyplývají z provedené analýzy, musím 

konstatovat, že nejlépe je vidět KAM a JAK čeští dárci přispívají. Porovnám-li 

údaje, které z analýzy plynou, vede si ve vztahu k individuálním dárcům nejlépe 

Nadace Charty 77. Druhé místo zaujímá Nadace rozvoje občanské společnosti a 

velmi podobně si vedou Nadace Via a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

Příčinu rozdílu mezi nadacemi vidím zejména v tom, že Nadace Charty 77 

provozuje dlouhodobě tematicky zaměřené sbírky. Právě to tematické 

zaměření zřejmě hraje velkou roli v tom, zda individuální dárce přispěje či 

nikoli. To je patrné i v případě NROS, která zřejmě nevnímá individuální dárce 

jako potenciální zdroj financování provozu nadace, celkem úspěšně se ale 

k těmto dárcům obrací v rámci sbírky Pomozte dětem. Údaje hovořící o této 

sbírce také napovídají, že dárci raději přispějí v případě, že jde o jasně 

stanovenou nízkou částku a v případě, že úkon spojenými s aktem obdarování 

je snadný a rychle proveditelný (dárcovská sms).  
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Obrázek 17: souhrnná tabulka 

 

Obrázek 18: souhrnný graf 

 

Otázka, která zůstává nezodpovězena (a která by si jistě zasloužila 

pozornost) zní, zda nadace volí tento postup vědomě a strategicky tedy cílí na 

individuální dárce spíše v případě, kdy jde o jasně zaměřenou pomoc, neboť 

předpokládají, že v české společnosti není zakořeněno vědomí odpovědnosti 

plynoucí ze společenského postavení (nebo vědomí odpovědnosti vůči okolní 

společnosti vůbec) nebo zda se tak děje samovolně, spíše na základě zkušenosti. 

A pak samozřejmě zůstává otázkou, zda výše zmíněný předpoklad o chybějícím 

vědomí odpovědnosti je správný. 
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Závěr 

Smyslem této diplomové práce bylo analyzovat vývoj dárcovství v ČR po 

roce 1989. Zvolila jsem přístup založený na podrobném rozboru finančních 

částí výročních zpráv čtyř vybraných českých nadací, které zahájily svou 

činnost záhy po roce 1989. Východiskem pro zkoumání dárcovství byl 

předpoklad nárůstu podílu domácích individuálních dárců na financování 

nadací, který jsem spojovala s rozvojem občanské společnosti v ČR. Teoretický 

základ altruismu, jeho podoby, motivace, které k němu vedou, jsem zkoumala 

v první části diplomové práce, kde jsem zároveň vztahovala tato teoretická 

východiska k předmětu zkoumání této diplomové práce, tedy k neadresnému 

dárcovství, kterým finanční příspěvky nadacím jsou. Také jsem diskutovala 

otázku rozvoje občanské společnosti v ČR a následně ji vztáhla k roli nadací 

v české společnosti. 

Ve druhé části práce jsem přistoupila k samotné analýze dárcovství, ze 

které vyplývá, že výrazný nárůst podílu financování od individuálních dárců 

se nekoná. Je třeba podotknout, že tyto údaje hovoří pouze o období 2001 – 

2009, které poskytuje srovnatelná data. Právě v tomto období ovšem nelze o 

výrazném nárůstu hovořit, naopak v jednom případě jde dokonce o mírný 

pokles. Liší se i vrcholné roky, kdy pro nadaci VIA je nejúspěšnějším rokem 

2002, pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové rok 2003, Nadaci rozvoje 

občanské společnosti 2006 a Nadaci Charty 77 rok 2008.  Mezi nadacemi jsou 

značné rozdíly v absolutních částkách, které od jednotlivců obdrží, což přisuzuji 

způsobu, jakým nadace tyto prostředky získávají. Nadace, které provozují 

veřejné sbírky na jasně vymezené téma (které navíc snadno vzbuzuje soucit), 

jako je Nadace Charty 77 s Kontem Bariéry a Nadace rozvoje občanské 

společnosti se sbírkou Pomozte dětem se pohybují v částkách od 10 milionů 

výš, zatímco Nadace VIA a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se pohybují 

v zhruba v rozmezí 1 – 5 milionů. Jelikož výrazný nárůst nepozorujeme, lze 

konstatovat, že hypotéza o rozvoji dárcovství se jednoznačně nepotvrdila. 

Stojí ovšem za to povšimnout si, že výrazně vyšší úspěšnost nadací, 

které získávají prostředky od soukromých dárců skrz veřejné sbírky evokující 
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soucit, jde dokonale ruku v ruce se závěry z teoretické části. Jak jsem totiž 

uvedla na straně 21, domnívám se, že neadresné dárcovství analyzované v této 

diplomové práci je  založeno spíše na emocionálním základě. To potvrzuje i 

sociologický výzkum P. Friče z roku 2001. Čtenář si zde o ovšem musí klást 

otázku, jak jsem to tedy v úvodu myslela, když jsem jako podmínku rozvoje 

dárcovství, položila rozkvět občanské společnosti. To by totiž napovídalo, že 

jsem uvažovala o dárcovství spíše odvozeném od normativního základu.  To je 

správná úvaha a je tomu skutečně tak, že jsem spojovala tento typ dárcovství 

s hodnotami integrovanými v rozvinuté občanské společnosti. V této počáteční 

úvaze mne utvrdila studie Lubomíra Krbce, která jasně poukazuje na to, že 

rozvoj občanské společnosti je společným tématem všech sledovaných nadací. 

Zdá se mi tedy jednoznačné, že potom by dárcovství vyhledávané a 

podporované těmito nadacemi nemělo být pouze nahodilým získáváním 

volných peněžních prostředků, ale zároveň budováním a upevňováním 

dárcovství jako společenské odpovědnosti občanů a součást jejich 

angažovanosti ve veřejném prostoru. K takovému postoji se ovšem přímo hlásí 

pouze Nadace VIA. Otázkou je, zda právě tento postoj není příčinou jejího 

zdánlivého „neúspěchu“ a neatraktivitě pro soukromé dárce. 

Důvody, které k tomu vedou, jsou podle mne dva (i když jde spíše o 

spojené nádoby). Domnívám se, že i ve společnosti, která by reflektovala 

dárcovství jako součást občanské ctnosti a odpovědnosti by bylo snazší 

získávat prostředky „hraním na city“ (jak ostatně napovídá Sedláčkovo pojetí 

spolupráce naší extra-racionální a racionální stránky, uvedené na straně 20), u 

nás je ovšem tato situace ještě umocněna tím, že občanská společnost zatím 

rozvinuta není a trpí mnohými defekty, které jsou dědictvím komunistického 

režimu (jak poznamenávají Jana Stachová a Karel Müller ve svých pracích 

věnovaných občanské společnosti v ČR). Mohlo by se tedy zdát, že jde o jakýsi 

začarovaný kruh, kdy čeští občané v sobě nenesou hodnoty demokratické 

společnosti, což brání nadacím efektivně oslovovat individuální dárce na jiném 

než emocionálním základě a protože se tedy nadace proto uchylují spíš ke 

druhé možnosti, nevede to k zakořeňování oněch hodnot v české společnosti. 

Zde se hodí poznamenat, že Stachová zdůrazňuje právě roli neziskových 

organizací jako klíčovou pro rozvoj občanské společnosti a postupné 
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integrování hodnot, na kterých j založena. To jde ruku v ruce s faktem, že rozvoj 

občanské společnosti je všemi (sledovanými) nadacemi zmiňován jakou součást 

poslání. Přímo se rozvoji filantropie věnuje zatím pouze Nadace VIA, u ostatních 

jde z mého pohledu spíše o deklarovanou politiku než aktivně sledovaný cíl. 

Můžeme ovšem minimálně hovořit o tom, že je do budoucna nastaven 

prostor pro rozvoj aktivnějšího přístupu. 
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