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ABSTRAKT 

Bakalá�ská práce se v�nuje dobro�inným sbírkám a jejich vnímání sou�asnou spole�ností. 

Práce obsahuje teoretickou a praktickou �ást. Teoretická �ást vysv�tluje pojmy spojené 

s dobro�inností, popisuje legislativní úpravu ve�ejných sbírek v �R, jednotlivé typy reali-

zace, jejich vývoj po roce 1989 a prezentuje dlouhodobé a známé ve�ejné sbírky. Dále se 

práce zabývá neziskovými organizacemi, jakožto organizátory ve�ejných sbírek a finan�-

ními zdroji neziskových organizací. Praktická �ást bakalá�ské práce je zam��ena na kvanti-

tativní výzkum týkající se postoj� �eské ve�ejnosti k dobro�inným sbírkám. Výzkum byl 

proveden dotazníkovým šet�ením. 

 

Klí�ová slova: filantropie, dobro�innost, charita, ve�ejná sbírka, neziskové organizace, dar, 

dárcovství, sponzoring, fundraising, právnická osoba.   

 

ABSTRACT 

The thesis deals with non-profit organizations and how they are perceived in contemporary 

society. The work includes theoretical and practical parts.  

The theoretical part explains:  

the concepts associated with charity  

describes the legislative regulation of them in the Czech Republic,  

the implementation of various types,  

their development since 1989, and  

presents very, well-known public benefits.  

The thesis deals with charitable organizations, such as fundraising organizers and resour-

ces of non-government organizations.  

The practical part of this thesis is focused on quantitative research on the attitudes of the 

Czech public toward charitable collections. The research was conducted by questionnaire 

survey in printed and electronic form.  

 

Keywords: philanthropy, charity, charity, public collections, non-profit organization, gifts, 

donations, sponsorship, fundraising, legal entity.  
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ÚVOD 

Ve�ejné sbírky, které jsem si vybral jako téma své bakalá�ské práce, bezpochyby pat�í 

k fenomén�m 21. století. Zejména díky internetu se dnes tém�� „ihned“ dozvídáme 

o p�írodních i jiných katastrofách ve sv�t�, televizní stanice nám p�inášejí reportáže 

z domova o postižených, týraných, vážn� nemocných lidech, o chudých, okradených... 

V lidech se �asto probouzí solidarita a cht�jí pomoci. Nejrychlejší (a možná 

i nejpohodln�jší) možností je finan�ní dar – do kasi�ky, DMS zprávou, na bankovní ú�et. 

K pomoci druhým jsme vedeni již od d�tství – „Pomoz mamince!“, „B�ž k babi�ce 

a pomoz jí!“, „Slabším se musí pomáhat!“ – je to jiný druh pomoci, než ten, o kterém bu-

deme mluvit v této práci, ale takto v nás rodi�e a okolí vychovávají k solidarit� a soucitu 

s druhými.  

Co se týká mých osobních zkušeností s ve�ejnými sbírkami, m�l jsem možnost spolupra-

covat s pobo�kou Charity �eské Republiky v Luha�ovicích p�i organizaci každoro�ní 

T�íkrálové sbírky. Prošel jsem tak tém�� celým procesem organizace sbírky – p�es místní 

propagaci, zajišt�ní dobrovolník�, rozdání propaga�ních p�edm�t�, složenek, pokladni�ek, 

koordinaci skládání skupinek, až po p�edání pokladni�ek, a po�ítání finan�ní hotovosti. 

Skrze toto jsem zjistil, jak náro�ná je práce koordinátora �i vedoucího sbírky, a pokusím se 

touto prací (v teoretické �ásti) popsat jednotlivé kroky p�i organizaci ve�ejné sbírky - kdy 

„vznikly“ ve�ejné sbírky, kdo je m�že po�ádat a jak jsou ošet�eny zákonem.  

S rostoucím po�tem ve�ejných sbírek se objevují i podvodné sbírky, které neslouží 

k pomáhání, ale k vlastnímu obohacení. Budu se proto zabývat také tím, jak m�že ve�ej-

nost zjistit, jestli má sbírka všechny náležitosti �ádné sbírky, a kde m�že najít informace 

o sbírkách probíhajících na území �eské Republiky. V praktické �ásti zjiš	uji, jaká je d�-

v�ryhodnost �eské ve�ejnosti ve ve�ejné sbírky a jaká je informovanost o nich.  

Cílem mého výzkumu je zjistit, jaká je d�v�ra lidí ke sbírkám, zda lidé p�ispívají na ve�ej-

né sbírky a co je motivuje k p�isp�ní. Dalším cílem je zjistit – pokud lidé na sbírky nep�i-

spívají – co je odrazuje od toho, aby p�isp�li, a co by zvýšilo jejich d�v�ru ke sbírkám. 

V záv�ru se pokusím navrhnout postup pro uspo�ádání ideální ve�ejné sbírky. 
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1 FILANTROPIE, DOBRO�INNOST, CHARITA 

Filantropie, charita, pomáhání, dobro�innost – všechny tyto pojmy jsou synonymní 

a p�edstavují pomoc bližnímu, která je založena na altruismu, tedy neo�ekává za pomoc 

odm�nu nebo protislužbu. Všechny uvedené pojmy obsahují dv� formy: dobrovolnictví, 

tedy p�ímou pomoc, a dárcovství, pomoc skrze prost�edky – finan�ní nebo hmotné. 

Pomineme-li nejstarší civilizace jako �eckou �i antickou, byl úkol pomáhat vždy v rukou 

církve. V život� však považujeme za slušné pomoci druhému �lov�ku bez �íkání, když to 

pot�ebuje, a to bez ohledu na to, jsme-li v��ící nebo ne.  V Bibli se o pomoci druhým mluví 

na mnoha místech, nap�. v Matoušov� evangeliu: 

„Nebo� jsem m�l hlad, a dali jste mi najíst, 

m�l jsem žíze�, a dali jste mi napít, 

byl jsem cizí, a ujali jste se m�, 

byl jsem nahý, a oblékli jste m�, 

byl jsem nemocen, a navštívili jste m�, 

byl jsem ve v�zení, a p�išli jste ke mn�.“1 

O pomoci bližnímu vypráví i p�íb�h o Samaritánovi v evangeliu podle Lukáše: Zákoník se 

však cht�l ospravedlnit, a proto Ježíšovi �ekl: „A kdo je m�j bližní?“ Ježíš mu odpov�d�l: 

„Jeden �lov�k šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupi��; ti jej obrali, zbili 

a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kn�z, ale když ho uvid�l, 

vyhnul se mu. A stejn� se mu vyhnul i levita, když p�išel k tomu místu a uvid�l ho. Ale když 

jeden Sama�an na své cest� p�išel k tomu místu a uvid�l ho, byl pohnut soucitem; p�istou-

pil k n�mu, ošet�il jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, 

zavezl do hostince a tam se o n�j staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a �ekl: 

„Postarej se o n�j, a bude-li t� to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.“2  

                                                 

 

1 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Nový zákon. Ekumenický p�eklad. 12.vydání. Praha: �eská 
biblická spole�nost, 2006. ISBN: 80-85810-42-5. str. 40n. 
2 Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: Nový zákon. Ekumenický p�eklad. 12.vydání. Praha: �eská 
biblická spole�nost, 2006. ISBN: 80-85810-42-5. str. 95n. 
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N�kdy je však individuální mezilidská pomoc nedosažitelná nebo dokonce nemožná, 

a proto nastupuje tzv. pomoc profesionální, organizovaná, která je dnes v rukou nestátních 

neziskových organizací. 

Na úvod je nutné podrobn�ji si popsat jednotlivé pojmy. 

1.1 Filantropie – dobro�innost 

„Filantropie“ pochází z �eckého slova philantropos, do �eštiny p�ekládané jako dobro�inné 

pomáhání sociáln� slabým. Filantropie má k dnešním neziskovým organizacím blíže než 

charita, je to „snaha pomoci, motivovaná láskou k bližním.“3 �eským ekvivalentem 

k pojmu filantropie je dobro�innost. V roce 1847 definoval dobro�innost n�mecký filozof, 

matematik a kn�z žijící v Praze Bernard Bolzano ve svém díle O pokroku a dobro�innosti 

jako ctnost ze všech ctností nejrozší�en�jší. Snaha pomoci vždy vycházela z nitra �lov�ka, 

nebylo pot�eba n�jaké vn�jší intervence. Až s vývojem civilizace p�ichází na �adu role ne-

ziskových organizací – pot�ebných je mnoho a pomoc jednotlivce by nebyla tak ú�inná 

jako pomoc skupiny.  

1.1.1 Firemní filantropie 

V sou�asnosti se �asto objevuje i termín firemní filantropie. Jedná se o pojem velmi široký, 

zahrnuje možnosti dárcovství. Firemní filantropii m�žeme rozd�lit na dva p�ístupy: proak-

tivní a reaktivní. V p�ípad� reaktivního p�ístupu je firma pasivní, nevyvíjí aktivitu v oblasti 

filantropie, ale v p�ípad�, že je požádána o p�ísp�vek organizací �i jednotlivcem, dle svého 

uvážení projekt podpo�í �i nikoliv. Proaktivní p�ístup p�edpokládá vypracovanou dárcov-

skou strategii, na jejímž základ� rozd�luje finan�ní prost�edky do ur�itých oblastí. 

Oblast firemní filantropie zahrnuje: 

- „dárcovství (finan�ní nebo nefinan�ní – v�cné dary, zboží, služby, �as…) 

- vlastní firemní nadace nebo nada�ní fond  

- sbírka mezi zam�stnanci 

                                                 

 

3 REKTO�ÍK, Jaroslav, a kol.: Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a �ízení. Praha: 
EKOPRESS, s. r. o., 2010. str. 26. ISBN 978-80-86929-54-5. 
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- cause related marketing (sdílený marketing – nezisková organizace získá p�edem ur�e-

nou �ástku z prodaných výrobk� – nap�. za každý prodaný jogurt odvede firma 1,- K�) 

- matchingový fond (zam�stnanci v�nují ur�itou �ástku, takto shromážd�nou sumu firma 

za ur�ité období znásobí ze svých prost�edk�) 

- dobrovolnictví zam�stnanc�.“4 

1.2 Charita 

Slovo „charita“ pochází z latinského caritatem, což znamená dobro�innost, lidumilnost 

nebo láska (v k�es	anském pojetí) k bližnímu. 

V sou�asnosti se setkáváme s pojmem charita jako s nestátní neziskovou organizací �ím-

skokatolické církve Charita �eská Republika5. 

1.3 Historie dobro�inné �innosti v �R 

Jak již bylo zmín�no výše, dobro�innost byla vždy p�edevším v rukou církve. „Ve 20. sto-

letí se charitativní �innost církve nezastavuje, naopak je obohacena novými prvky podle 

pot�eb doby. Jestliže v minulosti p�inášela charitativní �innost bezprost�ední a do�asnou 

pomoc, nyní se p�i nových možnostech techniky a p�i nové sociální citlivosti snaží zapojit 

do spole�enského života osoby, které žijí tím �i oním zp�sobem na okraji spole�nosti: bý-

valé i sou�asné v�zn�, prostitutky, Romy, nejr�zn�jší ubožáky, osoby spole�ensky nep�izp�-

sobivé a duševn� zaostalé.“6  

V �eskoslovensku za vlády T. G. Masaryka vzniká velké množství spolk�, které se d�lí do 

t�í skupin: spolky egoistické, které jsou zam��eny na napln�ní tužeb ú�astník�, spolky mu-

tualistické, které jsou zakládány k ur�itému prosp�chu, k n�muž se dá dojít skrze promoci 

druhým, a altruistické spolky, které slouží výlu�n� prosp�chu druhým. Prvním 

z altruistických spolk� byl Spolek �eských léka�� založený J. E. Purkyn� již v roce 1859, 

b�hem první republiky vznikla Spole�nost �eskoslovenského �erveného k�íže, v níž se 

                                                 

 

4 Jak jsme na tom s firemní filantropií v �eské republice? : Výsledky výzkumu firemní filantropie….. [online]. 
2004 [cit. 2011-04-17]. Dostupné z WWW: <http://nno.ecn.cz/index.stm?x=213666>. str. 1. 
5 Do r. 2006 �eská katolická charita. 
6 MESSINA, Rosario: D�jiny charitativní �innosti. Terezie Brichtová. 1. Kostelní Vyd�í: Karmelitánské 
nakladatelství, 2005. 148 s. ISBN 80-7192-859-3, str. 135. 
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v roce 1930 angažovalo 35 000 dobrovolník� z �ad muž� i žen.  Založena byla také dnešní 

Charita �R, tehdy pod názvem �eská katolická charita. Fungování t�chto organizací bylo 

narušeno nejprve Druhou sv�tovou válkou, po roce 1945 komunistickou vládou. V naší 

zemi byla tradice pomoci a dárcovství vlivem spole�enských a politických událostí na 

dlouhou dobu p�erušena a znovu se za�ala rozvíjet až po p�evratu v roce 1989. S nástupem 

demokratického režimu v �eské Republice p�išla nová vlna touhy pomáhat. Zakládají se 

nadace, ob�anská sdružení a církevní organizace, které cht�jí dohnat ztracené p�lstoletí. 

Rozvíjí se dobrovolnická práce. Dobro�inné organizace se v�nují domácím problém�m, 

ale rozbíhá se i pomoc do zahrani�í – nap�. do Rumunska, do Jugoslávie. B�hem 90. let 

p�icházejí nové spole�enské problémy, které spole�nost p�íliš neznala - propušt�ní v�zni 

po amnestii prezidenta v roce 1990, bezdomovci, drogov� závislí, alkoholici apod. Odbor-

né znalosti pracovník� praxí v neziskovém sektoru vzr�staly a za�aly vznikat i tzv. preven-

tivní programy. 

Postupn� se novelizují zákony týkající se nestátních neziskových organizací a jejich �in-

nosti: v roce 1990 je upravena �innost ob�anských sdružení zákonem �.83/1990 Sb., zp�ís-

n�ny byly podmínky pro vznik a fungování nadací zákonem o nadacích a nada�ních fon-

dech �.227/1997 Sb., který p�erušil masové zakládání nadací, z nichž n�které byly pod-

vodné a fiktivní a poškodili tak celkov� obraz nadací v o�ích �eské spole�nosti. Novelizací 

prošel i zákon o ve�ejných sbírkách, k tomu však došlo až v roce 2001, další novela tohoto 

zákona se p�ipravovala v letech 2004 a 2005. V letech 2008 a 2009 prob�hly novely záko-

na, které se však netýkaly p�ímo definice a pr�b�hu ve�ejné sbírky. 
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2 VE�EJNÉ SBÍRKY 

Každá ve�ejná sbírka musí být organizována v souladu se zákonem o ve�ejných sbírkách 

�íslo 117/2001 Sb. Zákon jednozna�n� vymezuje pojem ve�ejná sbírka, podmínky organi-

zace a pr�b�hu sbírky. Naposledy byl tento zákon novelizován v roce 2009, zm�na souvi-

sela se zm�nou da
ového �ádu. 

2.1 Vymezení a definice ve�ejných sbírek 

Podle �eského zákona �. 117/2001 Sb. je ve�ejná sbírka „získávání a shromaž�ování dob-

rovolných pen�žitých p�ísp�vk� od p�edem neur�eného okruhu p�isp�vatel� pro p�edem 

stanovený ve�ejn� prosp�šný ú�el, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzd�lání, 

t�lovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prost�e-

dí.“7 Dále zákon uvádí, že „sbírku není možné po�ádat k ú�elu, který je v rozporu 

s bezpe�ností státu, ochranou ve�ejného po�ádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a 

svobod druhých.“8 Sbírku v �eské Republice m�že organizovat pouze kraj, obec nebo 

právnická osoba. 

2.1.1 Dobro�inné sbírky 

Do výše uvedené zákonné definice tedy nepat�í sbírání materiálních v�cí – nap�. oble�ení, 

obuv nebo dioptrické brýle. Mezi ve�ejné sbírky nepat�í finan�ní akce po�ádané politický-

mi stranami, hnutími, spolky, odborovými organizacemi za ú�elem pln�ní svých úkol�. 

Mezi ve�ejné sbírky rovn�ž nepat�í tzv. „sbírky“ v kostelech a modlitebnách, apod.  

2.2 Typy ve�ejných sbírek 

Zákon o ve�ejných sbírkách definuje šest typ� ve�ejných sbírek z hlediska zp�sobu jejich 

provedení, a to: 

a) shromaž�ováním p�ísp�vk� na zvláštní bankovní ú�et, který je p�edem vyhlášen a 

je z�ízen na celou dobu trvání sbírky; 

                                                 

 

7 § 1 (1) zákon �. 117/2001 Sb., o ve�ejných sbírkách 
8 § 1 (2) zákon �. 117/2001 Sb., o ve�ejných sbírkách   



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií 18 

 

b) sb�racími listinami, které musí být jednotliv� o�íslovány, ozna�eny razítkem 

a podepsány zástupcem statutárního orgánu; dále musí být na listin� uveden název 

právnické osoby, ú�el sbírky, datum a místo pr�b�hu sbírky; každá listina musí ob-

sahovat sloupec pro uvedení výše p�ísp�vku a podpis p�isp�vatele; 

c) pokladni�kami v místech ur�ených k p�ijímání p�ísp�vk�, p�i�emž organizátor sbír-

ky musí na p�íslušném ú�ad� uvést po�et pokladni�ek a jejich rozmíst�ní, ú�ad pro-

vádí zape�et�ní všech pokladni�ek; organizátor je povinen zabezpe�it pokladni�ky 

p�ed odcizením a násilným vniknutím; 

d)  prodejem p�edm�t�, jestliže je p�ísp�vek zahrnut v jejich cen�; v míst� konání pro-

deje je po�adatel povinen poskytnout informace o organizátorovi sbírky, ú�elu sbír-

ky a název a adresu ú�adu, na kterém byla sbírka schválena; povinností je uvést i 

celkový po�et prodávaných p�edm�t� a informace o tom, jaká �ástka z celkové ce-

ny prodejního p�edm�tu p�ipadá ve prosp�ch sbírky;  

e)  prodejem vstupenek na ve�ejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné vše-

obecn� p�ístupné akce po�ádané za ú�elem získání p�ísp�vku, jestliže je p�ísp�vek 

zahrnut v cen� vstupenek; u tohoto typu ve�ejné sbírky je povinností organizátora 

poskytnout informace o míst� konání a dále stejné informace jako v p�edcházejícím 

p�ípad�; 

f)  pronájmem telefonní linky ur�ené ke shromaž�ování p�ísp�vk� z telefonního ú�tu, 

a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky. 

 

2.2.1 Ve�ejná sbírka po�ádaná pronájmem telefonní linky 

V posledních letech roste obliba sbírek, které využívají moderní technologie -  prost�ednic-

tvím tzv. DMS (Donors Message Service), nebo též dárcovských SMS. Kompletní infor-

mace o fungování DMS p�ináší internetový portál www.darcovskasms.cz, podle kterého 

využití DMS p�ináší výhody jak organizátor�m sbírky, tak darujícím. DMS umož
ují rych-

lý pr�b�h sbírky, organizáto�i získají komunika�ní podporu ze strany projektu DMS a ne-

musí se starat o technické, ani právní zabezpe�ení. DMS jsou jednoduché a snadno zapa-

matovatelné pro dárce, ti na internetových stránkách projektu naleznou informace 

o celkové vybrané �ástce a jejím využití. DMS fungují v �eské Republice od roku 2004 
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a jejich cena je jednotná pro všechny sbírky – 30 K�, z toho výše daru je 27 K�. Od 

1. ledna 2006 jsou DMS díky novele zákona o DPH osvobozeny od dan� z p�idané hodno-

ty.  

DMS je projektem ob�anského sdružení Fórum dárc� a Asociace provozovatel� mobilních 

sítí. „Cílem služby DMS je pak nabídnout nestátním neziskovým organizacím (NNO) mož-

nost získávat p�ísp�vky od jednotlivc� prost�ednictvím mobilního telefonu formou SMS 

zpráv. A vytvo�it tak dlouhodobý mechanismus, který bude transparentní a srozumitelný. 

Mechanismus, který bude p�ispívat k rozvoji individuálního dárcovství p�es SMS a mini-

malizovat náklady na jeho provoz.“9 Projektu se poda�ilo sjednotit všechny �eské mobilní 

operátory, což je v celosv�tovém m��ítku ojedin�lé, takže pro DMS funguje jediné tele-

fonní �íslo ve tvaru 87777 a odesílá se ve tvaru DMS HESLO (stanovené po�ádající orga-

nizací). V sou�asnosti projekt nabízí i tzv. DMS Ro�ní podporu – p�ihlášeným uživatel�m 

umož
uje pravideln� každý m�síc p�isp�t na vybraný projekt. Na správné fungování dohlí-

ží Rada DMS, která mimo jiné stanovila etické principy DMS, které je nutné dodržovat. V 

p�ípad�, že organizace zajiš	ující sbírku nezve�ejní do t�í m�síc� od ukon�ení sbírky in-

formace o využití vybraných (skrze DMS) finan�ních prost�edk�, je tato skute�nost uve-

�ejn�na na internetových stránkách projektu www.darcovskasms.cz. Na t�chto stránkách je 

zve�ejn�n seznam všech aktuáln� probíhajících ve�ejných sbírek, které využívají služby 

DMS. 

2.3 Organizace ve�ejných sbírek 

2.3.1 Vznik ve�ejné sbírky 

Vznik ve�ejné sbírky op�t upravuje zákon �.117/2001 Sb. o ve�ejných sbírkách. Prvním 

krokem právnické osoby, obce �i kraje k založení ve�ejné sbírky, je návšt�va p�íslušného 

krajského ú�adu a žádost o povolení konání ve�ejné sbírky, a to nejpozd�ji 30 dn� p�ed 

plánovaným zahájením sbírky. Na p�íslušném krajském ú�ad� má právnická osoba ze zá-

kona (117/2001 Sb.) povinnost p�edložit žádost obsahující informace: 

a) pokud je organizátorem obec nebo kraj p�edkládá se: 

                                                 

 

9 <http://www.darcovskasms.cz/darcovska-sms/co-je-dms.html> [cit. 2.4.2011] 
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1. název, sídlo a usnesení p�íslušného orgánu obce nebo kraje o souhlasu s konáním sbírky 

ne starší než 60 dn�,  

2. dále jméno, p�íjmení, datum narození a místo trvalého pobytu starosty obce, nebo 

hejtmana kraje, pop�ípad� osob jimi pov��ených jednat jménem p�íslušného územního sa-

mosprávného celku ve v�ci sbírky,  

b) pokud je organizátorem jiná právnická osoba p�edkládá se: 

1. název (obchodní jméno), sídlo a identifika�ní �íslo právnické osoby a jména, p�íjmení, 

data narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby 

nebo �leny statutárního orgánu právnické osoby; dále se p�edkládá originál nebo ú�edn� 

ov��ená kopie výpisu z obchodního (nebo jiného zákonem stanoveného) rejst�íku ne starší 

než 90 dn�, 

 2. jméno, p�íjmení, datum narození a místo trvalého pobytu fyzické osoby, která je pov�-

�ena jednat ve v�ci sbírky jménem právnické osoby, a p�ipojí doklad o bezúhonnosti této 

fyzické osoby a její �estné prohlášení o tom, že proti ní není v okamžiku oznámení vedeno 

trestní stíhání, což se prokazuje originálem nebo ú�edn� ov��enou kopií výpisu z rejst�íku 

trest� ne starším než 1 m�síc. 

Právnické osoby dále p�edkládají: 

a) potvrzení o tom, že nemají splatný da
ový nedoplatek, a o tom, že nemají splatný 

nedoplatek na pojistném a na penále na ve�ejném zdravotním pojišt�ní, na pojist-

ném a na penále na sociální zabezpe�ení a na p�ísp�vku na státní politiku zam�st-

nanosti, 

b) �estné prohlášení o tom, že nevstoupily do likvidace, nebyl na n� prohlášen kon-

kurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací �ízení nebo nebyl návrh na prohlášení kon-

kursu zamítnut pro nedostatek majetku anebo na n� nebyla vyhlášena nucená sprá-

va. 

Jakoukoliv zm�nu údaj� uvedených v oznámení nebo doklad� k n�mu p�ipojených je práv-

nická osoba povinna nahlásit na p�íslušném krajském ú�ad� do 5 pracovních dn�. Nemá-li 

oznámení stanovené náležitosti, vyzve p�íslušný krajský ú�ad právnickou osobu k dopln�ní 

chyb�jících náležitostí. Na dopln�ní je vyhrazena úm�rná �asová lh�ta, nejmén� však 5 

pracovních dní. 
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Koná-li se sbírka sb�racími listinami, je povinností p�edložit vzor sb�rací listiny. Pokud 

bude výt�žek sbírky v�nován do zahrani�í, vyžaduje se souhlas Ministerstva zahrani�ních 

v�cí s konáním sbírky. 

V žádosti se dále uvádí ú�el sbírky, typ sbírky, zp�sob realizace sbírky, území konání 

a datum zahájení a ukon�ení sbírky.  

P�íslušný ú�ad vydá do 30 dn� povolení, na jehož základ� je sbírka povolena. Sbírka se 

m�že zahájit nejd�íve den následující po 30. dnu uvedeném v osv�d�ení a nejpozd�ji do 

120 dn� od oznámení krajskému ú�adu. V p�ípad� výjime�né situace jako je ozbrojený 

konflikt, ekologická, pr�myslová nebo p�írodní katastrofa je možné tuto lh�tu zkrátit  - 

obvykle je sbírka vyhlášena do druhého dne po podání žádosti. Rozhodnutí o konání sbírky 

je vyv�šeno na ú�ední desce p�íslušného krajského ú�adu. Jedna právnická osoba nesmí 

konat více sbírek soub�žn� k jednomu ú�elu. Pro každou ve�ejnou sbírku je nutné z�ídit 

samostatný bankovní ú�et, na který se p�evádí hrubý výt�žek sbírky a vést o n�m samo-

statné p�esné ú�etnictví. 

2.3.2 Pr�b�h ve�ejné sbírky 

Realizace sbírky probíhá nej�ast�ji díky pomoci dobrovolník�, 

a) kte�í navšt�vují konkrétní domácnosti a tam vysv�tlují ú�el sbírky, tzv. fundraising, 

„ode dve�í ke dve�ím“ 

b) kte�í oslovují lidi na ulici, 

Druhý typ realizace není závislý na dobrovolnících, jedná se o sbírky do pokladni�ek, rea-

lizaci skrze DMS a bankovní ú�ty. 

Pr�b�h ve�ejné sbírky m�že doprovázet i jiná fundraisingová aktivita, která m�že podle 

Škarabelové (2005) významn� ovlivnit úsp�šnost sbírky, a to: 

a) benefi�ní akce (výzva p�edem neur�enému okruhu dárc�) vyžaduje divácky 

a publicisticky zajímavý program, minimáln� jednu známou osobnost v programu, 

bezchybný pr�b�h akce dostate�nou prezentaci dobro�inného ú�elu celé akce; 

b) kampa
 - má všechny atributy ve�ejné sbírky, jen má v�tší rozsah, má rysy benefi-

ce; 
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c) hromadný (formální) adresný nebo neadresný dopis, n�kdy s vloženou obálkou pro 

odpov�� nebo s poštovní poukázkou – tzv. direct mail, resp. p�ímý poštovní styk; 

d) osobní dopis �i telefonický rozhovor (tzv. telefonní fundraising), jehož p�edpokla-

dem je p�edcházející znalost dárce, který již dar poskytl a nyní je žádán o obnovení 

daru; 

e) osobní návšt�va p�edem vytipovaných možných dárc� p�edstavuje nejú�inn�jší 

zp�sob. 

Podle Pola�kové (2005) úsp�ch jakékoliv ve�ejné sbírky záleží na více faktorech: 

a) na�asování sbírky – p�ipravujeme-li sbírku, je vhodné zjistit, jestli se v daném ob-

dobí nekoná i jiná ve�ejná sbírka, to se týká zejména sbírek probíhajících prodejem 

p�edm�t� na ulici, probíhá-li n�kolik sbírek soub�žn�, je v�tší riziko neúsp�chu 

sbírky; 

b) legalizace sbírky – je d�ležité mít p�ipravené ke zve�ejn�ní všechny právní náleži-

tosti sbírky, tím se zvýší její d�v�ryhodnost; 

c) identifikace dobrovolník� – která taktéž p�ispívá k d�v�ryhodnosti sbírky, identifi-

kace spo�ívá jednak v ozna�ení dobrovolník� pr�kazem, jednak ve sjednocení 

vzhledu – oble�ení s logem sbírky, propaga�ní stánky, apod.;  

d) vytipování oblasti pro sbírku – souvisí s ú�elem sbírky, pokud vyhlásíme ve�ejnou 

sbírku, jejíž výt�žek bude využit v daném míst�, je zbyte�né vybírat v celém regi-

onu; 

e) výcvik dobrovolník� – ti musí být schopni odpov�d�t na otázky týkající se organi-

zace a ú�elu sbírky, ale m�li by být proškoleni i v oblasti komunikace s lidmi;  

f) p�íprava materiálu – je vhodné p�ichystat informa�ní materiály a drobné upomín-

kové p�edm�ty pro darující; 

g) spolupráce s médii – na lokální úrovni m�žeme oslovit místní rozhlasové stanice, 

vyv�sit plakátky na frekventovaných místech (nákupní st�ediska, školy, pošty); 

h) pod�kování dobrovolník�m – to je motivuje k další dobrovolnické spolupráci; 

i) vyhodnocení – spolu s dobrovolníky je vhodné prodiskutovat pozitiva i negativa 

sbírky, jejich dojmy a navrhnout, co by se p�íšt� mohlo �i m�lo zm�nit. 
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Chceme-li sbírku každoro�n� opakovat, m�li bychom zprost�edkovat darujícím zp�tnou 

vazbu nap�. pod�kování od obdarovaných v podob� dopis�, fotografií, email�, apod. 

Organizátor sbírky si m�že z hrubého výt�žku ode�íst �ástku spojenou s náklady na uspo-

�ádání a pr�b�h sbírky, tato �ástka však nesmí p�esáhnout 5 % hrubého výt�žku. �istý vý-

t�žek musí být použit pouze ke stanovenému ú�elu sbírky.  

2.3.3 Zánik ve�ejné sbírky 

Sbírka podle zákona kon�í datem ur�eným právnickou osobou, toto datum se uvádí na žá-

dosti o povolení sbírky. Není-li toto datum uvedeno, sbírka kon�í nejpozd�ji do t�í let ode 

dne oznámení. „Nejpozd�ji do 3 m�síc� ode dne ukon�ení sbírky je právnická osoba po-

vinna p�edložit p�íslušnému krajskému ú�adu ke kontrole a schválení celkové vyú�tování 

sbírky. Ve vyú�tování sbírky uvede výši jejího hrubého výt�žku, skute�ných náklad� spoje-

ných s jejím konáním a �istého výt�žku sbírky a prokáže, zda a jakým zp�sobem bylo použi-

to tohoto �istého výt�žku ke stanovenému ú�elu sbírky.“10 Právnická osoba má zákonem 

stanovenou povinnost informovat ve�ejnost o kone�ném vyú�tování sbírky a jejím využití. 

2.3.4 Zm�na ú�elu sbírky 

Zm�nit ú�el po zahájení sbírky umož
uje zákon pouze v p�ípad�, že p�vodní ú�el zanikl. 

Pokud ú�el zanikne již p�ed zahájením, sbírka se nekoná. Pokud se právnická osoba roz-

hodne ve sbírce pokra�ovat, je povinna sbírku pozastavit, zm�ny nahlásit na p�íslušném 

ú�ad�, který do 30 dn� sbírku schválí nebo zruší. O zm�n� ú�elu sbírky je organizátor po-

vinen informovat ve�ejnost, a to stejným zp�sobem, jakým sbírku propagoval, není-li to 

možné, tak alespo
 zp�sobem srovnatelným.  

Zanikl-li ú�el sbírky a právnická osoba nemá v úmyslu pokra�ovat zm�n�ním ú�elu, je 

povinna sbírku bez zbyte�ného odkladu ukon�it a oznámit to p�íslušnému ú�adu. Zárove
 

oznámí využití dosud nepoužitého �istého výt�žku sbírky nebo jeho zbytku. Tato �ástka 

m�že být využita na jiné ú�ely pouze se souhlasem p�íslušného ú�adu. Nelze-li �ástku vyu-

žít pro ú�el oznámený právnickou osobou, rozhodne o ú�elu využití p�íslušný ú�ad.  

                                                 

 

10 § 24 (3) zákon �. 117/2001 Sb., o ve�ejných sbírkách   
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2.4 Ve�ejné sbírky v �R 

Centrální evidenci ve�ejných sbírek v �R vede Ministerstvo vnitra. „P�íslušné krajské ú�a-

dy oznamují ministerstvu všechny právnické osoby konající sbírku, ú�el a zp�sob konání 

sbírky, název banky a �íslo bankovního ú�tu, na kterém jsou p�ísp�vky shromaž�ovány, a 

to ve lh�t� do 1 m�síce od zahájení konání sbírky. Ve stejné lh�t� oznamují p�íslušné kraj-

ské ú�ady ministerstvu všechna rozhodnutí o tom, že sbírku nelze konat, nebo o jejím do-

�asném zastavení anebo o zm�n� ú�elu sbírky.“11 Ministerstvo zajiš	uje zp�ístupn�ní in-

formací z centrální evidence zp�sobem umož
ujícím dálkový p�ístup. Evidence se nachází 

na internetovém portále Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/. Aktualizace seznamu 

probíhá p�ibližn� jednou za dva m�síce. K dispozici je seznam sbírek aktuáln� probíhají-

cích i ukon�ených. Z evidence je možné zjistit název sbírky a po�ádající právnické osoby, 

sídlo, I�O, územní rozsah sbírky, dobu konání, zp�sob provád�ní, ú�ely sbírky a �íslo ban-

kovního ú�tu. Jedná-li se o sbírku ukon�enou, je uvedeno i datum ukon�ení sbírky.  

K datu 7.3.2011 probíhalo v �eské Republice 4 18612 ve�ejných sbírek. Sbírky, které pat�í 

k „tradi�ním“ – tedy dlouhodobým, stabilním a známým, stru�n� p�edstavím.  

2.4.1 T�íkrálová sbírka 

Jednou z nejznám�jších ve�ejných sbírek v �R je bez pochyby T�íkrálová sbírka po�ádaná 

Charitou �eské Republiky. Poprvé u nás prob�hla v roce 2000 (ale pouze v Olomouckém 

kraji), p�i�emž podobné sbírky existovaly již d�íve v N�mecku a Rakousku. „Výt�žek cha-

ritní T�íkrálové sbírky je tradi�n� ur�en p�edevším na pomoc nemocným, handicapova-

ným, senior�m, matkám s d�tmi v tísni a dalším jinak sociáln� pot�ebným skupinám lidí a 

to zejména v regionech, kde se sbírka koná. P�ibližn� desetina výnosu sbírky je ur�ena na 

humanitární pomoc do zahrani�í.“13 Sbírka probíhá koledováním v jednotlivých domech 

nebo na ulici. Skupinku tvo�í d�ti v roli bájných T�í král� a dosp�lý doprovod (vybavený 

pr�kazem) se zape�et�nou kasi�kou, opat�enou charitním logem. V celé �R se sbírky 

ú�astní až 40 tísíc koledník�. Sbírka probíhá vždy v prvních dvou týdnech v lednu. Od 

                                                 

 

11 § 26  (2) zákon �. 117/2001 Sb., o ve�ejných sbírkách   
12 Údaj dostupný na <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Default.aspx> [cit. 3.4.2011] 
13 <http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/historie-sbirky/> [cit. 21.3.2011] 
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roku 2008 je sbírka doprovázena T�íkrálovým koncertem, který probíhá v Brn�. Lze p�i-

sp�t také na bankovní ú�et, poštovní složenkou nebo prost�ednictvím DMS. 

2.4.2 Bílá pastelka 

Ve�ejná sbírka Bílá pastelka se taktéž koná od roku 2000, je organizována p�i p�íležitosti 

Mezinárodního dne bílé hole, který je vždy 15. �íjna. Organizátorem je Sjednocená organi-

zace nevidomých a slabozrakých �R. Sbírka probíhá pouli�ním prodejem bílých pastelek, 

cena je 20 K�, p�i�emž �ástka je vždy vhozena do zape�et�né pokladni�ky, ozna�ené regis-

tra�ním �íslem. Prodej je realizován dobrovolníky, nej�ast�ji z �ad student�, kte�í jsou 

ozna�eni bílým tri�kem se symbolem sbírky. Je možné p�isp�t i DMS. Výt�žek je v�nován 

„na speciální výukové programy pro nevidomé a slabozraké, kte�í se u�í zvládat samostat-

nou ch�zi s bílou slepeckou holí, �íst braillovo slepecké písmo a jiné speciální dovednosti, 

nap�. práci s PC, které jim napomáhají p�iblížit se normálnímu životu.“14 

2.4.3 Sv�tluška 

Ve�ejná sbírka Sv�tluška je projektem Nada�ního fondu �eského rozhlasu a pomáhá d�tem 

i dosp�lým s t�žkým zrakovým postižením. Projekt funguje již od roku 2003. Každoro�n� 

lze p�isp�t na bankovní konto, DMS a koupí prodejních p�edm�t�. V pr�b�hu celého roku 

probíhají doprovodné benefi�ní akce, nap�. koncert Sv�tlo pro Sv�tlušku. „Výt�žek sbírky 

se rozd�luje ve ve�ejném grantovém �ízení. Jednotlivec, který se ocitne v tíživé životní situ-

aci, m�že požádat o p�ísp�vek ze sbírky po celý rok bez ohledu na vyhlašovaná grantová 

�ízení. Vyú�tování jednotlivých ro�ník� probíhá vždy ke konci kalendá�ního roku.“15 

2.4.4 Pomozte d�tem 

Sbírka Pomozte d�tem je dlouhodobým celonárodním projektem �eské televize a Nadace 

rozvoje ob�anské spole�nosti, která má za cíl pomáhat znevýhodn�ným a ohroženým d�-

tem do 18 let a zvýšit kvalitu jejich života. Možností, jak p�isp�t, je op�t n�kolik – ban-

kovní konto, DMS, složenkou, zakoupením dárkových p�edm�t�. K úsp�chu sbírky napo-

                                                 

 

14 <http://www.bilapastelka.cz/realizace.php> [cit. 21.3.2011] 
15 <http://svetluska.centrum.cz/pro.phtml> [cit. 27.3.2011] 
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máhá velká televizní show na �eské televizi s názvem Pomozte d�tem vysílaná vždy na 

Velikono�ní pond�lí. Za 12 let fungování sbírka rozd�lila 150 309 383 K�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta humanitních studií 27 

 

3 NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Dobro�innost je zpravidla úkolem pro nevládní neziskové organizace (NNO). Termín ne-

vládní nezisková organizace má však spoustu synonym, setkáváme se tedy i s ozna�ením 

nevládní organizace (NO), nestátní neziskový sektor (NNS) nebo p�eklad anglického Thir-

th Sector – t�etí sektor. Nezisková organizace je definována jako organizace, která nevy-

tvá�í zisk pro obohacení vlastník�, zakladatele nebo správce, nýbrž pro rozvoj organizace a 

pln�ní jejích cíl�. Z historického hlediska existují v Evrop� organizované neziskované or-

ganizace už od st�edov�ku, kdy hlavním aktérem byla církev. Vznikaly spolky, které pod-

porovaly chudé, pe�ovaly o nemocné, vychovávaly sirotky. Na našem území bylo obdobím 

nejv�tšího rozmachu dobro�inných neziskových organizací v dob� první republiky. Myš-

lenka založit organizaci celostátního rozsahu p�išla už v roce 1919 a v roce 1922 za�ala 

fungovat �eská katolická charita, jejíž �innost však byla b�hem komunismu potla�ena a 

znovu mohla za�ít svobodn� pracovat až po roce 1989. Od 90. let se oblast neziskového 

sektoru rychle rozvíjí, podrobné informace o neziskových organizacích poskytuje interne-

tový portál www.neziskovky.cz. Dnes je oblast p�sobení NNO velmi široká: zahrnuje kul-

turu, ochranu památek, podporuje um�ní, výzkum a vzd�lávání, zajiš	uje zdravotní pé�i a 

sociální služby, angažuje se v ochran� životního prost�edí, ekologické výchov�, ochran� 

lidských práv, rovných p�íležitostech, podporuje komunitní rozvoj, práci s d�tmi a mláde-

ží, rekreaci, sport, t�lovýchova, dále podporuje fungování neziskového sektoru, jeho PR, 

informa�ní služby, podporuje dárcovství a dobrovolnictví. Dle zákona mezi základní typy 

NNO pat�í: 

a) „ob�anská sdružení (registrovaná podle zákona �. 83/1990 Sb., o sdružování ob�a-

n�); 

b) nadace a nada�ní fondy (registrované podle zákona �. 227/1997 Sb., o nadacích a 

nada�ních fondech); 

c) obecn� prosp�šné spole�nosti (registrované podle zákona �. 248/1995 Sb., 

o obecn� prosp�šných spole�nostech); 
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d) církevní právnické osoby (registrované podle zákona �. 3/2002 Sb., o církvích 

a náboženských spole�nostech).“16 

3.1 Právní formy NNO 

3.1.1 Ob�anské sdružení 

Ob�anské sdružení je nej�ast�jší formou NNO v �eské Republice, podle internetových 

stránek ministerstva vnitra v sou�asnosti aktivn� pracuje 84 32317 ob�anských sdružení. 

Podle zákona �. 83/1990 Sb. se jedná o spolek fyzických, nebo právnických osob, které 

realizují spole�ný zájem. Aktivity sdružení musí být zapsány v zakládacích stanovách. 

Návrh na registraci podávají nejmén� t�i osoby, z nichž alespo
 jedna musí být starší 18 

let. Sdružení nem�že být založeno za ú�elem podnikání. Ob�anským sdružením je nap�. i 

�eský �ervený k�íž.  

3.1.2 Nadace a nada�ní fondy 

Nadace a nada�ní fondy jsou sdružením majetku za ú�elem dosahování ve�ejn� prosp�šné-

ho cíle. Nadace a nada�ní zákony jsou definovány zákonem �. 227/1997 Sb. Jedná se o 

právnické osoby, jejich název musí obsahovat i slovo „nadace“ �i „nada�ní fond“. Nadace 

a nada�ní fond vzniká písemnou smlouvou mezi z�izovateli, zakládací listinou nebo záv�tí. 

Nadace i nada�ní fondy jsou zaregistrovány v obchodním rejst�íku. Jm�ní nadace musí být 

nejmén� 500 000 K� v okamžiku založení i po celou dobu jejího fungování. Ú�el, pro kte-

rý byla nadace založena, je nem�nný. Nada�ní fond nemá stanovenou výši minimálního 

vkladu.  

Jedná se tedy o organizace, které mohou být jinými neziskovými organizacemi požádány 

o p�ísp�vek. 

3.1.3 Obecn� prosp�šná spole�nost 

Obecn� prosp�šná spole�nost je také právnickou osobou založenou za ú�elem poskytování 

obecn� prosp�šné �innosti všem za stejných podmínek, popisuje ji zákon �. 248/1995 Sb. 

                                                 

 

16  <http://neziskovky.cz/cz/fakta/neziskovy-sektor-v-cr/co-to-je-neziskovy-sektor/> [cit. 3.4.2011] 
17 K datu 2.4.2011; <http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/> [cit. 3.4.2011] 
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Zakládá se smlouvou mezi zakladateli a registrací v obchodním rejst�íku. Obecn� prosp�š-

ná spole�nost m�že realizovat dopl
kovou podnikatelskou �innost, díky které dosahuje 

ú�inn�jšího využití majetku, ale nesmí p�i tom být narušena kvalita, dostupnost a rozsah 

obecn� prosp�šných služeb.  

3.1.4 Církevní právnické osoby 

Církevní a náboženskou právnickou osobou jsou církve, což je dobrovolné spole�enství 

osob s vlastní strukturou, založené za ú�elem vyznávání vlastní víry. Seznam registrova-

ných církví a náboženských spole�ností je p�ílohou zákona �. 3/2002 Sb. O církvích a ná-

boženských spole�nostech. Registrované církevní a náboženské subjekty mohou zakládat 

další právnické osoby pro poskytování charitativních (dobro�inných) služeb, výd�le�ná 

�innost m�že být pouze dopl
kovou �inností. 

3.2 Finan�ní zdroje neziskových organizací 

I když se na po�átku fungování NNO zdá, že dostate�ným zdrojem k fungování je osobní 

nadšení a dobrovolná práce, po �ase zjistíme, že k napln�ní cíl� 

a k celkovému zabezpe�ení chodu organizace je pot�eba mít zajišt�né finan�ní prost�edky, 

skrze které m�že organizace vykonávat svoji �innost.  

3.2.1 Fundraising 

Získávání finan�ních prost�edk�, též fundraising nebo management zdroj�, je sou�ástí kaž-

dé NNO. Osoba fundraisera, která tuto aktivitu vykonává, musí organizaci zajistit v první 

�ad� fundraisingový plán, který obsahuje p�ípravu rozpo�tu, sledování jeho pln�ní a p�í-

pravu komunikace s dárci. Dále se fundraiser stará o veškerou administrativu spojenou 

s realizací fundraisingového plánu a o komunikaci s dárci. Fundraiser tedy musí um�t ko-

munikovat s lidmi, vyjednávat, p�esv�d�ovat, argumentovat a samoz�ejm� musí být zapá-

lený pro poslání a �innost NNO. Fundraiser spolupracuje s NNO bu� intern�, tzn. pracuje 

p�ímo v organizaci, nebo extern�, tzn. je najímaný organizací. 

Organizace díky fundraiserovi získávají finance z více zdroj�, nej�ast�ji z ve�ejných pro-

st�edk�, z dar� a z vlastní �innosti.  
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3.2.2 P�ímé a nep�ímé zdroje  

Finan�ní zdroje NNO pocházejí z více zdroj�, mají tzv. vícezdrojový charakter. M�žeme je 

rozd�lit na zdroje p�ímé a nep�ímé. 

Zdroje p�ímé m�žeme d�lit dále do dvou skupin: 

„1. Systém ve�ejného financování, na kterém se podílejí instituce ve�ejné správy, tj. státní 

správy a samosprávy. Zde se tedy jedná o financování z ve�ejných rozpo�t�. 

2. Finance z neve�ejných zdroj� (tuzemských i zahrani�ních), kam pat�í: 

• nadace tuzemské i zahrani�ní, 

• podnikatelská sféra (firemní dárcovství) 

• individuální dárci tuzemští i zahrani�ní (individuální dárcovství) 

• p�íjmy z vlastní �innosti18 

• �lenské p�ísp�vky (týká se p�edevším �lenských korporací, tj. hlavn� ob�anských sdruže-

ní) 

• �ást p�íjm� z loterií a her.“19 

Jako nep�ímý zdroj m�žeme ozna�it da
ové úlevy v��i NNO (a to u dan� z p�íjm�, dan� 

d�dické a darovací, dan� z nemovitostí a dan� silni�ní) práci dobrovolník�, symbolický 

nájem, apod. 

Pojmy, které je v souvislosti s finan�ními zdroji nutné rozlišovat, jsou sponzoring 

a firemní dárcovství. 

3.2.2.1 Dar, dárcovství (firemní) 

Dárcovství, tedy poskytování dar�, m�že být hmotné i nehmotné. Nemusí jít nezbytn� 

o finan�ní dar, ale nap�íklad i o ideu, dovednost, �as nebo výrobek. Proces daru upravuje 

darovací smlouva, p�i�emž dárce nevyžaduje od obdarovaného žádné p�ímé protipln�ní. 

Dárce dává a obdarovaný p�ijímá. Firma si m�že dar ode�íst ze základu dan�, pokud hod-

                                                 

 

18 Zde se �adí i ve�ejné sbírky. 
19 HYÁNEK, V., ŠKARABELOVÁ, S., �E�UCHOVÁ, M. Rozbor financování nestátních neziskových 
organizací z vybraných ve�ejných rozpo�t�, str. 9, Brno: CNVS 2005. [online]: <http://www.e-
cvns.cz/soubory/Rozbor_metody_problemy_reseni.pdf> [cit. 10.4.2011] 
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nota jednoho daru (nebo všech dar� jedné organizaci) bude �init alespo
 2000 K�. Základ 

dan� však lze snížit nejvýše o 5 % ro�n�. Darovat samoz�ejm� m�že i jednotlivec. 

3.2.2.2 Sponzorský dar, sponzoring 

Sponzoring je pen�žní nebo jiná forma podpory, poskytnutá za dohodnutou protislužbu. 

Sponzoring je tedy „p�ísp�vek s protipln�ním“. Cílem není jen poskytnutí daru, ale 

i prezentace firmy. Proces sponzoringu upravuje smlouva o reklam� nebo smlouva 

o sponzoringu, kde p�íjemce vykáže �innosti sm��ující k napln�ní marketingových cíl� 

sponzora. 

3.2.3 Transparentnost financí neziskových organizací 

Ve�ejnost i firmy p�ispívající finan�ním obnosem žádají po neziskových organizacích 

transparentnost p�i využívání získaných financí. Transparentnost je žádoucí i z pohledu 

státu: umož
uje kontrolovat nelegální zacházení s cizími prost�edky, nelegální �innost 

placenou z prost�edk� ve�ejných sbírek, da
ové úniky. Organizace proto zakládají tzv. 

transparentní ú�ty, které – jak už stojí v názvu – pomáhají zvyšovat d�v�ryhodnost hospo-

da�ení tím, že umož
ují komukoliv nahlédnout do finan�ních transakcí, ale zárove
 dávají 

darujícím možnost zp�tné vazby tím, že darující mohou sami ov��it, jak bylo s finan�ním 

darem naloženo. „Transparentní ú�et navíc umož�uje velmi snadný zp�sob, jak podpo�it 

jeho majitele – p�ímo na webových stránkách je umožn�no zaslat p�ísp�vek. Vzhledem 

k faktu, že transak�ní systém eBanky pracuje v reálném �ase, sv�j p�ísp�vek také každý 

dárce ihned na ú�tu organizace uvidí.“20 Tento produkt od roku 1998 poskytuje Raiffeisen 

Bank, d�íve eBanka, �len finan�ní skupiny �eské pojiš	ovny. Transparentní ú�et je ur�en 

právnickým osobám neziskového charakteru, a to: církvím a náboženským spole�nostem, 

družstv�m, fond�m, nadacím, ob�an�m �R – podnikatel�m, ob�anským sdružením, uniím, 

spolk�m, obcím, obecn� prosp�šným spole�nostem, odborovým organizacím, politickým 

stranám, sdružením právnických osob, spole�enstvím vlastník� jednotek, spole�nost s ru-

�ením omezeným, spole�nostem z�ízeným ze zákona a zahrani�ním právnickým osobám. 

Jeden majitel m�že mít n�kolik Transparentních ú�t�. „Zve�ejnit je možné až 700 pohyb� 

                                                 

 

20 <http://www.mesec.cz/tiskove-zpravy/transparentni-ucet-nastroj-k-posileni-duveryhodnosti-neziskovych-
organizaci/> [cit. 16.4.2011] 
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na m�nové složce CZK s historií až 100 dní.“21 V sou�asnosti nabízí transparentní ú�et i 

jiné banky, nap�. Fio banka a GE Money bank.   

                                                 

 

21 < http://www.rb.cz/firemni-finance/firmy/firemni-ucty/ucty-pro-neziskove-org-spol-vlastniku-a-bytova-
druzstva/transparentni-ucet/> [cit. 16.4.2011] 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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4 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU ZABÝVAJÍCÍ SE POSTOJEM 

VE�EJNOSTI K DOBRO�INNÝM SBÍRKÁM 

Praktická �ást mé bakalá�ské práce bude zkoumat postoj ob�an� k ve�ejným sbírkám. 

V dnešní dob� není jednoduché získat finan�ní dar. Osobn� jsem se jako dobrovolník zú-

�astnil nap�. T�íkrálové sbírky – zpo�átku jako koledník, pozd�ji jako vedoucí skupinky, 

který se stará o zape�et�nou pokladni�ku a odpovídá na p�ípadné otázky. Jak jsem sám 

poznal, spole�nost se ke sbírkám staví r�zným zp�sobem, jsou lidé, kte�í vždy p�isp�jí, ale 

jsou i pesimisté, kte�í v dobré využití sbírek nev��í a p�ispívat odmítají. N�kdy si zkrátka 

neuv�domujeme, že jsou lidé, kte�í jsou odkázáni pouze na druhé a spoléhají jen na tuto 

pomoc. Pomoc skrze ve�ejnou sbírku je ur�it� jeden z možných zp�sob�, jak �lov�k m�že 

pomoct druhým lidem a nebýt k nim lhostejný.  

Nejprve p�edstavím cíl výzkumu, výzkumný problém, hypotézy, druh výzkumu, metodu, 

výzkumný vzorek a realizaci výzkumu. V druhé �ásti vyhodnotím jednotlivé otázky dotaz-

níku a pokusím se o interpretaci výsledk� výzkumu. Ke zp�ehledn�ní výsledk� výzkumu 

využiji grafy a tabulky. V záv�ru praktické �ásti se pokusím navrhnout postup pro organi-

zaci ve�ejné sbírky.  

4.1 Výzkumný problém a cíl výzkumu 

V dnešní dob� existuje velké množství ve�ejných sbírek, které se snaží získat finan�ní p�í-

sp�vky na podporu ur�itého projektu. Lidé by ur�it� m�li myslet na druhé a snažit se pod-

porovat tyto ve�ejné projekty, avšak postoj p�ispívajících je vždy ovlivn�n r�znými fakto-

ry. Aby mohla nezisková organizace úsp�šn� fungovat, je velice d�ležitá d�v�ryhodnost 

této instituce. Výzkumný problém této práce tedy zní: jaký postoj ob�ané zaujímají 

k ve�ejným sbírkám? 

Hlavním výzkumným cílem této práce je analýza postoje ob�an� k ve�ejným sbírkám.  

4.2 Díl�í cíle výzkumu 

P�í formulaci cíle výzkumu vyvstali i jiné otázky týkající se ve�ejných sbírek, na které 

jsem se taktéž pokusil nalézt odpov��. Díl�í cíle práce jsou: 

• zjistit, jaká je d�v�ra ob�an� k ve�ejným sbírkám 
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• zjistit, co ob�any odrazuje od p�isp�ní na ve�ejné sbírky a co by zvýšilo jejich d�-

v�ru; 

• zjistit, zda ob�ané p�ispívají na ve�ejné sbírky a jakou formou; 

• zjistit, co ob�any motivuje k p�isp�ní na ve�ejnou sbírku; 

• návrh doporu�ení pro po�ádání ve�ejné sbírky.  

4.3 Hypotézy 

Na základ� výše stanovených cíl� jsem si formuloval tyto hypotézy: 

H1 – Ženy p�ispívají na ve�ejné sbírky více než muži 

Hypotéza H1 p�edpokládá, že ženy jsou od p�írody solidárn�jší a vnímav�jší k pot�ebám 

druhých než muži. Ženy více soucítí se žádostmi svých bližních a jsou ochotn�jší pomoci 

a p�isp�t. 

 

H2 – Ob�an�m, kte�í p�ispívají na ve�ejné sbírky, více vyhovuje p�isp�ní na bankov-

ní ú�et než p�isp�ní formou zakoupení p�edm�t�. 

Hypotéza H2 p�edpokládá, že odeslání p�ísp�vku na bankovní ú�et lidem zajistí transpa-

rentnost. Dále tato forma odeslání ob�an�m zaru�í, že se p�ísp�vek nedostane do nepra-

vých rukou, nebude darovaný obnos zneužit a bude použit na ú�el, za kterým byl odeslán. 

 

H3 – V��ící ob�ané p�ispívají na ve�ejné sbírky více než nev��ící. 

Hypotéza H3 p�edpokládá, že v��ící je tolerantn�jší a všímav�jší ke svému okolí. Je k tomu 

nabádán a vychováván. V��ící ob�an �ídící se p�ikázáním „ Miluj bližního svého“ je ochot-

ný pomoci a p�ispívá ne ve�ejné sbírky. Spole�nost od v��ícího �lov�ka o�ekává model 

soucitn�jšího chování k pot�ebným lidem.  

 

H4 -  Ob�any nep�ispívající na ve�ejné sbírky více ovliv	uje nedostatek vlastních fi-

nancí než málo informací o sbírce.  

Hypotéza H4 p�edpokládá, že lidé s nízkým nebo pr�m�rným p�íjmem mají rozložený fi-

nan�ní rozpo�et v jiných pro n� d�ležit�jších oblastech (d�ti, chod domácnosti, auto, volný 
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�as) a na dobro�innost jim finance už nezbývají. I když by n�kte�í z nich rádi pomohli bez 

ohledu na informace, které se o ve�ejných sbírkách dozvídají, nemohou už p�isp�t, jelikož 

nemají finance navíc. 

 

H5 – Touha pomoci druhým lidem je pro ob�any, kte�í p�ispívají na ve�ejnou sbírku 

v�tším motivem, než jejich dobrý pocit. 

Hypotéza H5 p�edpokládá, že motivem lidí, kte�í p�ispívají na ve�ejnou sbírku, je p�ede-

vším touha pomoci druhým lidem, kte�í jsou v nouzi nebo se o sebe sami nedokáží nebo 

nemohou postarat. P�ispívající �lov�k je napln�n dobrým pocitem, že se zachoval ušlechti-

le a ud�lal dobrou v�c, ale prioritním motivem by m�la z�stat pomoc bližnímu. 

4.4 Druh výzkumu 

Pro svou práci jsem zvolil kvantitativní druh výzkumu. Kvantitativní výzkum bývá 

v literatu�e ozna�ován též jako klasický a vychází z filozofie novopozitivismu, která p�ed-

pokládá existenci objektivní reality. Kvantitativn� orientovaný výzkum se snaží vysv�tlit 

daný jev a zobecnit ho. K jeho provedení je zapot�ebí velké množství lidí.  

4.5 Metoda výzkumu 

Jako výzkumnou metodu jsem si vybral dotazník, který umož
uje rychlý a efektivní sb�r 

dat. Dotazník jsem sestavil na základ� vlastních zkušeností, ale také studia odborné litera-

tury. Respondent�m byly pokládány otázky uzav�ené, polootev�ené i otev�ené. Dotazník 

umož
uje p�ehledné statistické zpracování výsledk�. Do dotazníku byly za�azeny tzv. po-

ložky kontaktní, funkcionáln�-psychologické, filtra�ní a kontrolní. Na úvod byly položeny 

otázky demografického charakteru, což podpo�ilo objektivitu výsledk� šet�ení. Dotazník 

p�edkládám v p�íloze PI. 

4.6 Výzkumný vzorek 

Sb�r dat jsem se rozhodl provést náhodným výb�rem. 

Výzkumný vzorek tvo�í 75 respondent�, z nichž je 31 muž� a 44 žen.   
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4.7 Realizace výzkumu 

Dotazníkové šet�ení jsem provád�l v m�síci lednu 2011. Sv�j výzkum jsem provád�l 

v Luha�ovicích na Zlínsku.  

Získal jsem celkem 75 vypln�ných dotazník�, z �ehož asi jednu t�etinu jsem rozdal zná-

mým a další dv� t�etiny jsem vyplnil osobn� s lidmi, které jsem náhodn� oslovil na ulici. 

P�edtím než jsem za�al s dotazníkovým šet�ením, byl proveden nejprve p�edvýzkum, kte-

rého se ú�astnilo 18 osob. P�edvýzkum jsem provád�l proto, abych zjistil, zda splní m�j 

dotazník daný ú�el, tedy zda jsou otázky v n�m položené správn� formulované a srozumi-

telné. P�ed za�átkem vytvá�ení dotazníku, jsem p�emýšlel, jak nejlépe otázky formulovat, 

abych vyzkoumal daný problém, a to postoj ve�ejnosti k ve�ejným sbírkám, d�v�ra lidí 

v takovéto akce a ochota pomoci. 

Dotazník je tvo�en sedmnácti otázkami, p�i�emž první �ást je zam��ena na identifikaci 

respondent�, a to zejména kv�li tomu, abych zjistil, v jakém složení jsou jednotlivé skupi-

ny zastoupeny. Otázky �. 1 – �. 5 zjiš	ují pohlaví a v�k respondent�, dosažené vzd�lání, 

povolání a náboženské vyznání (pozn. respondenti, kte�í se hlásí k ur�itému náboženskému 

proudu nebo respondenti bez náboženského vyznání).  

V druhé �ásti jsem zjiš	oval postoj ob�an� k ve�ejným sbírkám. Na otázky �. 7 – �. 12 od-

povídali pouze respondenti, kte�í uvádí, že na ve�ejné sbírky p�ispívají. Otázky �. 13 a �. 

14 byly zam��eny pro respondenty, kte�í uvedli, že na ve�ejné sbírky nep�ispívají.  

T�etí �ást dotazníku, otázky �. 15 – �. 17, byla spole�ná.  

Zpracování dat prob�hlo v n�kolika fázích: 

1. rozdání dotazník�, 

2. sesbírání dotazník�,  

3. se�tení jednotlivých odpov�dí,  

4. zpracování do graf� a tabulek 

5. vyhodnocení. 
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5 VÝSLEDKY ŠET�ENÍ 

5.1 Otázka �. 1 - Pohlaví respondent� 

 

59%

41%
Muž
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graf �. 1: Rozložení dle pohlaví 

 

Z celkového po�tu 75 respondent� odpovídalo 31 muž� (41 %) a 44 žen (59 %), viz 

graf �. 1. 
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5.2 Otázka �. 2 - V�k respondent� 

 

Rozd�lení dle v�kové skupiny je zaznamenáno v následujícím grafu: 
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graf �. 2: Rozložení dle v�kových skupin  

 

Z grafu m�žeme vid�t, že nejv�tší zastoupení m�la v�ková skupina 31 - 45 let, tvo�ilo ji 

29 respondent� (39 %), pak následuje v�ková skupina 18 let – 30 let, zde se zú�astnilo  

20 respondent� (27 %). 18 respondent� spadalo do v�kové skupiny 46 let – 60 let (24 %) 

a nejmenší zastoupení m�la v�ková skupina 61 let a více -  �inilo ji 8 respondent� (10 %). 

Tudíž nejvíce odpovídali lidé v produktivním v�ku.  
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5.3 Otázka �. 3 - Nejvyšší dosažené vzd�lání 

 

Cílem další otázky bylo zjistit zastoupení respondent� dle nejvyššího dosaženého vzd�lání. 
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graf �. 3: Rozd�lení dle získaného vzd�lání  

 

Zde m�la nejv�tší zastoupení, a to více než polovi�ní, skupina respondent� se st�edoškol-

ským vzd�láním (51 %). Druhé nejvyšší zastoupení m�li ob�ané s vysokoškolským vzd�-

láním (24 %), hned po nich následovali respondenti s výu�ním listem (21 %). Velmi málo 

dotázaných bylo s titulem vyšší odborné školy (3 %) a nejmén� bylo ob�an� se základním 

vzd�láním, a to pouze 1 % z celkového po�tu dotázaných. 
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5.4 Otázka �. 4 - Statut 
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graf �. 4: Rozd�lení dle statutu 

 

 

Zde m�li nejv�tší zastoupení respondenti, kte�í pracují jako zam�stnanci (56 %), poté ná-

sledují podnikatelé (17 %) a studující (9 %). Nezam�stnaných a respondent� v d�chodu 

byl stejný po�et (8 %). Vzhledem k tomu, že nejvyšší zastoupení mají lidé pracující, dal by 

se o�ekávat kladný výsledek p�ispívajících respondent�.  
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5.5 Otázka �. 5 - Náboženství 
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graf �. 5: Rozd�lení dle náboženství 

 

Z hlediska náboženství bylo o n�co málo více respondent� nev��ících (53 %) než v��ících 

(47 %). Cílem dané otázky bylo zjistit, zda se respondent hlásí k ví�e �i nikoliv, a jak se to 

odráží na jejich postoji k ve�ejným sbírkám. Výsledný graf ukazuje, že nev��ících ob�an� 

(53 %) odpovídalo ve výzkumu o n�co více než v��ících (47 %).  

 

V druhé �ásti dotazníku jsem u respondent� zjiš	oval, jaký postoj zaujímají k ve�ejným 

sbírkám, co je motivuje a co je odrazuje od p�isp�ní a co by naopak zvýšilo d�v�ru ob�an� 

k ve�ejným sbírkám. 
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5.6 Otázka �. 6 - P�ispíváte na ve�ejné sbírky? 

Respondenti m�li možnost odpov�di ano / ne. 

Tuto otázku jsem vyhodnocoval ve vztahu ke všem identifika�ním otázkám, jelikož jedním 

z cíl� výzkumu je navrhnout �ešení, jakým zp�sobem je ideální po�ádat ve�ejnou sbírku a 

zde jsem považoval za d�ležité zjistit, jaké skupiny nej�ast�ji p�ispívají. 

5.6.1 Vyhodnocení obecné 
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graf �. 6: Rozložení ob�an� – p�ispívá/nep�ispívá na ve�ejné sbírky 

 

Z celkového po�tu 75 respondent� uvedlo 56 osob, že p�ispívá a 19 osob, že nep�ispívá na 

ve�ejné sbírky. P�ispívajících ob�an� je tedy ¾ z celkového po�tu dotázaných, což dokazu-

je, že lidé si ve�ejných sbírek všímají, znají je a podle finan�ních možností jsou ochotní 

p�isp�t.  
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5.6.2 Vyhodnocení dle v�ku 
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graf �. 7: Rozložení ob�an� – p�ispívá/nep�ispívá dle v�kových skupin 

 

 

Z pohledu v�kových skupin vyšlo, že nejvíce p�ispívá skupina od 61 let a více (88 %) pak 

následuje v�ková skupina 18 – 30 let (84,2 %), poté v�ková skupina 46 - 60 let (74 %) 

a nejmén� p�ispívají ob�ané ve v�ku 31 let - 45 let (66 %).  
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5.6.3 Vyhodnocení dle vzd�lání 

 

0

31 34

0 6

100

69 66

100 94

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

základní vyu�en SŠ VOŠ VŠ

p�ispívá
nep�ispívá

 
graf �. 8: Rozložení ob�an� – p�ispívá/nep�ispívá dle vzd�lání 

 

 

Podle získaného vzd�lání respondent� jsme zjistili, že nejvíce p�ispívá skupina s titulem 

VOŠ a lidé, kte�í mají základní vzd�lání, tento výsledek je ale ovlivn�n nejspíš tím, že 

máme velmi malé zastoupení daných dvou skupin, a proto nám vyšlo, že ob� tyto skupiny 

p�ispívají na ve�ejné sbírky (100 %). Poté následovali respondenti s vysokoškolským vzd�-

láním (94 %), pak následovali ob�ané s výu�ním listem (69 %). Nejmén� p�ispívá skupina 

respondent� s maturitou (66 %). 
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5.6.4 Vyhodnocení dle statutu 

 

100

17

79

71

83

0

83

21

29

17

0 20 40 60 80 100

studující

nezam�stnaný

zam�stnanec

podnikatel

d�chodce

p�ispívá nep�ispívá

 
graf �. 9: Rozložení ob�an� p�ispívá/nep�ispívá dle statutu 

 

 

U tohoto hodnocení vyšlo, že nejvíce p�ispívá skupina lidí, která studuje (100 %), dále pak 

lidé v d�chodu (83 %), následují zam�stnanci (79 %), poté podnikatelé (71 %) a nejmén� 

p�ispívají lidé, kte�í aktuáln� nemají práci (17 %).  
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5.6.5 Vyhodnocení dle pohlaví 

 

68
80

32
20

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

muž žena

nep�ispívá
p�ispívá

 
graf �. 10: Rozložení ob�an� p�ispívá/nep�ispívá dle pohlaví 

 

 

 

Z pohledu skupiny p�ispívající podle pohlaví vyšlo, že ženy p�ispívají na ve�ejné sbírky 

více než muži. Celkov� nám vyšlo (viz graf), že muž� nep�ispívá 32 % a žen z celkového 

po�tu dotázaných byla pouze p�tina, která nep�ispívá (20 %).  
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5.6.6 Vyhodnocení dle náboženství 
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graf �. 11: Rozložení ob�an� p�ispívá/nep�ispívá dle náboženství 

 

 

 

Z celkové po�tu v��ících p�ispívá 91 % respondent�, u nev��ících je to pouze 60 %. Z pr�-

zkumu, který jsem provedl vyplývá, že z celkového po�tu 35 ob�an�, hlásících se 

k náboženskému vyznání, p�ispívá 91 %, což �iní 32 respondent�. Ze 40 dotázaných lidí, 

kte�í jsou bez vyznání, p�ispívá na ve�ejné sbírky 60 %, to znamená 24 dotázaných.  
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5.7 Otázka �. 7 - Jak �asto p�ispíváte na ve�ejné sbírky? 

Otázky �. 7 - 12 byly ur�eny pro ty respondenty, kte�í uvedli, že na ve�ejné sbírky p�ispí-

vají. Z vyhodnocených odpov�dí na tyto otázky by m�lo vyplynout, jaký zp�sob po�ádání 

ve�ejné sbírky by byl ideální, jehož stanovení je jedním z cíl� této práce. První z otázek – 

„Jak �asto p�ispíváte na ve�ejné sbírky?“ – byla uzav�ená s výb�rem ze �ty� možností. 

Vyhodnocení sedmé otázky je rozepsáno v následujícím grafu.  
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graf �. 12: Jak �asto respondenti p�ispívají  

 

Z 56 respondent�, kte�í p�ispívají, jich nejvíce odpov�d�lo, že p�ispívají 1x až 2 x do roka 

(41 %), další skupinou jsou respondenti p�ispívající 3x až 5x do roka (32 %), pak následují 

respondenti, kte�í p�ispívají náhodn� (14 %). Poslední skupina tvo�ená 7 respondenty (13 

%) p�ispívá 6x a více do roka.  
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5.8 Otázka �. 8 - Co vás motivuje k tomu, abyste p�isp�li? 

V další otázce jsem zjiš	oval, co ob�any motivuje k p�isp�ní. Respondenti m�li na výb�r 

n�kolik uzav�ených odpov�dí, p�i�emž mohli v poslední možnosti využít otev�enou odpo-

v�� s vlastním dopln�ním. Respondenti mohli ozna�it více odpov�dí. V hypotézách jsem 

p�edpokládal, že lidé jsou k p�isp�ní motivováni touhou pomoci svým bližním. 
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graf �. 13: Co ob�any motivuje k p�isp�ní 
 

Nejvíce respondent� zvolilo odpov��, že je k p�isp�ní motivuje pomoc druhým lidem 

(44 %), dále p�ispívají pro sv�j dobrý pocit (22 %), následuje pocit povinnosti v��i dru-

hým lidem (10 %), dále lidé shodn� uvedli, že p�ispívají ze soucitu v��i druhým a že je jim 

trapné nep�isp�t, když je n�kdo zastaví. Rádi také p�isp�jí, když vidí špatnou sociální situ-

aci druhých (5 %). Podle nálady p�ispívá nejmenší množství respondent� (2 %) a zbytek 

respondent� uvedlo z jiných d�vod� (6 %). 
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5.9 Otázka �. 9 -  Jakou formou obvykle p�ispíváte? 

V otázce �. 9. jsem zkoumal, jakým zp�sobem lidé p�ispívají nejrad�ji. Respondenti si 

mohli vybrat ze šesti uzav�ených možností a mohli ozna�it více odpov�dí. Jedna z mých 

hypotéz p�edpokládá, že ob�ané nejrad�ji využívají odeslání darovaného p�ísp�vku na ban-

kovní ú�et. 
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graf �. 14: Jakou formou ob�ané p�ispívají 

 

U respondent� bylo zjišt�no, že nevíce p�ispívají formou p�ísp�vku do pokladni�ek v míst� 

ur�ených pro ve�ejnou sbírku (30 %), hned po ní následuje p�isp�ní formou zakoupení 

p�edm�t� (26 %) z kterých jsou finance použity na ú�ely sbírky, dále lidem vyhovuje mož-

nost zaslání �ástky na bankovní ú�et (16 %), a o n�co mén� zaslání dárcovské DMS 

(12 %), poté následuje možnost zakoupení vstupenky na kulturní, sportovní nebo jinou 

ve�ejn� p�ístupnou atrakci (8 %), dále ob�ané využívají možnost platby v hotovosti a zápi-

sem na sb�rací listinu (7 %) a nejmén� je využívaná možnost platby p�es telefonní linku 

(1 %). Zde m� p�ekvapila nízká oblíbenost dárcovských DMS, domníval jsem se, že bude 

vyšší také proto, že lidé takto po�ádané sbírky díky mediální reklam� znají lépe. Ve�ejné 

sbírky využívající DMS jsou �asto ur�eny zemím zasaženým katastrofou – živelnou, eko-

logickou, pr�myslovou, takže lidé mají skrze média zprost�edkované d�ní v míst� a v�dí 

tedy, kam jdou jimi darované peníze. 
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5.10 Otázka �. 10 -   Na jaké ú�ely p�ispíváte?   

U ob�an�, kte�í odpov�d�li, že p�ispívají na ve�ejné sbírky, jsem se také dotazoval, na jaký 

ú�el p�ispívají. Tuto otázku jsem respondent�m pokládal p�edevším proto, abych mohl 

vyhodnotit, na co lidé darují peníze nej�ast�ji. Dotazovaní m�li na výb�r n�kolik uzav�e-

ných odpov�dí, p�i�emž v poslední odpov�di mohli využít i otev�enou variantu s vlastním 

dopln�ním. Respondenti mohli ozna�it i více odpov�dí.  
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graf �. 15: Na jaký ú�el ob�ané p�ispívají 

 

Nejvíce respondent� uvedlo, že p�ispívají na konkrétní projekt dané organizace (30 %), 

shodn� respondenti odpov�d�li, že p�ispívají na charitativní a humanitární projekty (28 %),  

S velkým procentuálním rozdílem následuje pomoc do zahrani�í (4 %), podpora vzd�lání 

a ochrana kulturních památek (3 %), jiné ú�ely (2 %) a nejmén� lidé p�ispívá na rozvojové 

projekty a rozvoj t�lovýchovy (1 %).  
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5.11 Otázka �. 11 -   Máte d�v�ru ke všem ve�ejným sbírkám, nebo si cí-

len� vybíráte k dárcovství jen ty, které znáte?  

Cílem další otázky bylo zjistit, jaká je míra d�v�ry ob�an� ve ve�ejné sbírky, zda d�v��ují 

všem organizacím po�ádajícím sbírky, nebo jen vybraným. Ob�ané m�li na výb�r ze t�í 

uzav�ených odpov�dí a jednu možnost otev�ené odpov�di. Pro výzkum a správné vyhod-

nocení mé práce je d�ležité v�d�t, jaký postoj ob�ané zaujímají k ve�ejným sbírkám. Zda 

mají d�v�ru k lidem, kte�í tyto sbírky po�ádají a jsou prost�edníky, kte�í mají darované 

finance doru�it pot�ebným lidem, na místa postižená katastrofou �i na jiný konkrétní pro-

jekt. Výsledek ozna�ených odpov�dí je uveden v následujícím grafu.  
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graf �. 16: Zjišt�ní d�v�ry k ve�ejným sbírkám 

 

T�i �tvrtiny respondent� odpov�d�lo, že d�v��ují pouze t�m sbírkám, které znají (75 %),  

malá �ást respondent� uvedla, že neví, zda d�v��ují (14 %), ješt� mén� bylo lidí, kte�í od-

pov�d�li, že d�v��ují všem ve�ejným sbírkám (7 %), a nejmén� bylo respondent�, kte�í 

uvedli, možnost jiné odpov�di (4 %), kde dva respondenti uvedli, že mají d�v�ru 

k ve�ejným sbírkám dle toho, jak vystupují. 
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5.12 Otázka �. 12 -  Odrazuje Vás n�co na ve�ejných sbírkách?  

Cílem této otázky bylo vyzkoumat, zda ob�any na ve�ejných sbírkách n�co odrazuje. Otáz-

ka byla zjiš	ovacího charakteru (v této otázce m�li ob�ané na výb�r ze dvou uzav�ených 

odpov�dí – ano / ne), podle toho jak odpov�d�li, m�li možnost vyjád�it se konkrétn�ji 

v otázce následující.  
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graf �. 17: Zjišt�ní, jestli ob�any n�co odrazuje 

 

 

Menší polovina ob�an�, která p�ispívá na ve�ejné sbírky, uvedla, že je od p�isp�ní neodra-

zuje nic (43 %). Více než polovina respondent� (57 %) však uvedla, že je n�co odrazuje 

(57 %). Tito respondenti m�li možnost v dopl
ující podotázce up�esnit, co p�esn� je na 

ve�ejných sbírkách odrazuje. Zde m�li na výb�r z n�kolika uzav�ených odpov�dí, p�i�emž 

v poslední odpov�di mohli využít i otev�enou variantu s vlastním dopln�ním. Respondenti 

mohli ozna�it i více odpov�dí. Výsledek odpov�dí je zaznamenán v grafu �.18. 
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graf �. 18: Zjišt�ní, co ob�any odrazuje �.1 

 

 

Touto dopl
ující otázkou bylo zjišt�no, že nejv�tším problémem je nedostatek informací o 

sbírce (32 %), dále ob�an�m vadí špatná transparentnost, tzn. není jasné kam jdou peníze, 

kdo je dostane a jestli jdou opravdu na pomoc pot�ebným a zda nejsou peníze zneužity 

(26 %), dále respondenty na sbírkách shodn� odrazují medializované p�ípady z televize, 

nev�domost zda jdou peníze na daný ú�el, dále to, že je sbírek mnoho (9 %), další respon-

denty odrazuje nedostatek financí a to, že jen malá �ástka jde pot�ebným (6 %), a nejmén� 

jim vadí, že by na sbírku nem�li �as (3 %).  
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5.13 Otázka �. 13 -   Z jakého d�vodu nep�ispíváte? 

Další �ást dotazníku byla v�nována t�m respondent�m, kte�í uvedli, že na ve�ejné sbírky 

nep�ispívají. Zajímal jsem se o to, z jakého d�vodu nep�ispívají. Zda problém tkví 

v nedostatku �asu, informací o sbírce, ned�v��e v dobro�innou akci �i nedostatku financí. 

Celkem odpovídalo 19 respondent�, kte�í m�li na výb�r n�kolik uzav�ených odpov�dí a 

pokud si nevybrali ani jednu z nich, tak byla ješt� možnost otev�ené odpov�di. Zde mohli 

respondenti uvést více odpov�dí. 
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graf �. 19: Zjišt�ní, co ob�any odrazuje �.2 

 

Z výzkumu vyplývá, že nejv�tším problémem není u nep�ispívajících ob�an� pouze nedo-

statek financí, ale mají k ve�ejným sbírkám mnoho dalších výhrad. Odrazuje je zejména 

nedostatek informací o sbírce, na kterou by m�li p�isp�t. Dále se obávají, že jejich p�ísp�-

vek nep�jde pot�ebným (22 %), dále respondenti odpovídali, že by se m�l každý starat 

pouze sám o sebe (15 %), poté lidé uvedli, že nemají dostatek �asu na p�isp�ní (7 %), a 

dále ob�ané uvád�li, že by rad�ji p�isp�li adresn�, že jsou peníze zneužity (4 %). N�kte�í 

respondenti nemají na tuto otázku žádný názor (4 %). 
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5.14 Otázka �. 14 -   Co by mohlo zm�nit váš postoj k ve�ejným sbírkám 

do té míry, že byste p�isp�li?  

U ob�an�, kte�í odpov�d�li, že nep�ispívají na ve�ejné sbírky, jsem se ješt� snažil zjistit, 

jestli by n�co mohlo zm�nit jejich názor do té míry, že by p�isp�li. Tuto otázku, jsem re-

spondent�m pokládal proto, že je klí�ová pro návrh, jak ideáln� po�ádat ve�ejnou sbírku. 

Celkem odpovídalo 19 respondent�, kte�í odpovídali otev�enou odpov�dí. Výsledky jsem 

se snažil rozd�lit do ur�itých kategorií tak, abych je pro lepší p�ehlednost mohl vyhodnotit 

v grafu.  
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graf �. 20: Zjišt�ní, �ím by ob�ané zm�nili názor 

 

 

Z pr�zkumu vyšlo, že nejv�tší po�et respondent� by sv�j názor na ve�ejné sbírky nem�nilo 

a nic by je nep�im�lo k p�isp�ní (41 %), následují respondenti, kte�í uvedli, že pokud by 

byla lepší transparentnost sbírek, tak by zm�nili názor a p�isp�li by (37 %), a shodný po�et 

respondent� uvedlo, že by p�isp�li, kdyby vid�li, kam šel konkrétn� p�ísp�vek a kolik se 

dostalo p�ímo pot�ebným. P�ínosná by pro dárce byla i zp�tná vazba od obdarovaných. 

Stejný po�et lidí odpov�d�lo, že neví, co by je mohlo ovlivnit (11 %). 
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5.15 Otázka �. 15 -  Jak reagujete na �lov�ka, který vás zastaví na ulici a 

žádá o p�isp�ní? 

U všech respondent�, jelikož p�edpokládám, že se v�tšina z nich setkává se sbírkou na 

ulici, jsem se dotazoval, jak reagují na �lov�ka, který je zastaví na ulici a žádá o p�isp�ní. 

Respondenti m�li možnost pouze otev�ené odpov�di, výsledky jsem se op�t pokusil rozd�-

lit do ur�itých kategorií, abych je pro lepší p�ehlednost mohl vyhodnotit v grafu. 
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graf �. 21: Zjišt�ní, reakce na sbírku na ulici 

 

Touto otázkou se ukázalo, že sbírky na ulici mají ur�it� sv�j smysl. Nejv�tší �ást respon-

dent� uvedla, že p�isp�jí podle toho, o jakou sbírku se jedná (24 %), druhou skupinu utvo�í 

ti, kte�í v�tšinou p�isp�jí (13 %), dále ti, kte�í se rozmýšlí podle nálady (9 %) a podle 

vzhledu (7 %). Ti, co uvedli, že nep�ispívají (20 %), ignorují vybírající a respondenti 

(27%), kte�í odmítají dobrovolníky na ulici, tvo�í nejmenší skupinu. 
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5.16 Otázka �. 16 -  Znáte n�jaké ve�ejné sbírky?  

V otázce, zda respondenti znají n�jakou ve�ejnou sbírku, byla možnost otev�ené odpov�di, 

p�i�emž 85 % dotázaných n�jakou ve�ejnou sbírku uvedlo. Zbylých 15 % dotázaných od-

pov�d�lo, že si nem�že vzpomenout, nebo že nezná. Z toho vyplývá, že lidé tyto akce už 

v podv�domí mají. K nej�ast�ji uvád�ným pat�í jednozna�n� T�íkrálová sbírka, což ale 

m�že být ovlivn�no tím, že v dob� mého pr�zkumu tato sbírka práv� probíhala. Dále mezi 

uvád�nými figurovaly sbírky Ku�e, Bílá pastelka, Sv�tluška, Kapka nad�je a Adopce na 

dálku, UNICEF atd.  

5.17 Otázka �. 17 -  Jsou podle Vás ve�ejné sbírky užite�né? 

Poslední otázkou, kterou jsem pokládal, jsem se snažil zjistit, jak ve�ejnost vnímá ve�ejné 

sbírky a jestli jsou podle nich prosp�šné. U této otázky m�li respondenti možnost uzav�ené 

odpov�di a mohli zaškrtnout pouze jednu z možných odpov�dí. 
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graf �. 22: Zjišt�ní, zda jsou sbírky užite�né 

 

Z grafu jasn� vyplývá, že nejvíce respondent� si myslí, že ve�ejné sbírky jsou užite�né, ale 

ne všechny, takže by na nich ješt� bylo co napravovat. 13 % respondent� uvedlo, že neví, 

jestli jsou ve�ejné sbírky prosp�šné a o n�co málo mén� respondent� si myslí, že jsou uži-

te�né všechny. Pozitivn� hodnotím to, že žádný respondent neuvedl, že by byly ve�ejné 

sbírky neužite�né. 
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5.18 Ov��ení hypotéz 
 

H1 – Ženy p�ispívají na ve�ejné sbírky více než muži. 

K potvrzení této hypotézy H1 jsem využil otázky �. 6. Z celkového po�tu dotázaných od-

pov�d�lo kladn� o 12 % více žen než muž�. Tudíž se potvrdila v�tší tolerantnost nebo sou-

cít�ní žen s pot�ebnými než mají muži. V�tšina žen, která p�ispívá na ve�ejné sbírky, uved-

la, že je k p�isp�ní vede soucit s pot�ebnými a snaha pomoci jim. Ženy projevují v�tší 

ochotu p�isp�t do sbírky, jež má za cíl zlepšit nebo napravit prezentovaný problém. Hypo-

téza H1 se potvrdila. 

 

H2 – Ob�an�m, kte�í p�ispívají na ve�ejné sbírky, více vyhovuje p�isp�ní na bankov-

ní ú�et než p�isp�ní formou zakoupení p�edm�t�. 

K ov��ení této hypotézy byla v dotazníku otázka �. 9. Z celkového po�tu ob�an�, kte�í p�i-

spívají na ve�ejné sbírky, uvedlo 30 % dotázaných respondent�, že p�ispívá formou po-

kladni�ky v míst� ur�eném pro ve�ejnou sbírku, až poté následovalo p�isp�ní formou za-

koupení p�edm�t�, jejíž výt�žkem se získávají finance pro daný ú�el. Vzhledem k výše 

uvedenému z mého výzkumu vyplynulo, že p�ispívající volí formu p�isp�ní do fyzicky 

viditelných sbírek (zaplombovaná pokladni�ka, konkrétní zakoupení p�edm�tu) p�ed ano-

nymitou bankovního ú�tu, který využívá pouze 16 % respondent�. Zbylá procenta p�ipada-

jí na DMS, sb�rací listinu a telefonní linku.  

Hypotéza H2 nebyla potvrzena. 

 

H3 – V��ící ob�ané p�ispívají na ve�ejné sbírky více než nev��ící. 

Tuto hypotézu jsem ov��oval v dotazníku otázkou �. 7. Z pr�zkumu, který jsem provedl, 

vyplývá, že více než 9 z 10 v��ících ob�an� p�isp�je na ve�ejnou sbírku, zatímco pokud 

oslovíme nev��ící ob�any, tak p�isp�je pouze 6 lidí z 10. Myslím, že tento výsledek je 

ovlivn�n tím, že v��ící jsou ke sbírkám vedeni a jsou na n� upozor
ováni p�edstaviteli 

církve.  

Hypotéza H3 se potvrdila. 
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H4 -  Ob�any nep�ispívající na ve�ejné sbírky více ovliv	uje nedostatek vlastních fi-

nancí než málo informací o sbírce.  

K ov��ení této hypotézy sloužila otázka �. 13. Výzkum ukázal, že ob�ané, kte�í nep�ispíva-

jí na ve�ejné sbírky, neovliv
uje pouze nedostatek financí, ale vadí jim také, že nemají 

dostatek informací o sbírce a nev��í, že darovaný obnos p�jde na pomoc pot�ebným. 

Z toho vyplývá, že lidem vadí p�edevším nepr�hlednost ve�ejných sbírek. Nemohou si 

ov��it, kam nebo komu jimi darované peníze jdou. A v neposlední �ad� jejich finan�ní si-

tuace též ovliv
uje rozhodnutí, zda p�isp�t �i nikoliv.  

Hypotéza H4 nebyla potvrzena. 

 

H5 – Touha pomoci druhým lidem je pro ob�any, kte�í p�ispívají na ve�ejnou sbírku 

v�tším motivem, než jejich dobrý pocit. 

K potvrzení této hypotézy sloužila otázka �. 8. Z výzkumu vyplývá, že ob�any k p�isp�ní 

motivuje hlavn� pomoc druhým lidem. Ob�an�, kte�í uvedli, že p�ispívají na sbírky, aby 

pomohli druhým lidem, bylo 44 % z celkového po�tu odpov�dí. Až pak následovali s 22 % 

ob�ané, kte�í p�ispívají pro sv�j dobrý pocit. Myslím, že lidé si stále všímají ostatních lidí 

kolem sebe a mají snahu pomoci druhým. Je dobré v�d�t, že i p�es každodenní shon, který 

každého provází, se spousta lidí dokáže zastavit a uv�domit si, že v jejich blízkosti se vy-

skytují lidé pot�ebující jejich pomoc.  

Hypotéza H5 byla potvrzena. 
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6 SHRNUTÍ VÝSLEDK� PRÁCE  

6.1 Spln�ní díl�ích cíl� práce 

1. Jaká je d�v�ra ob�an�, k ve�ejným sbírkám. 

Z dotazníku vyplynulo, že jsou ve�ejné sbírky pro spole�nost užite�né, ale na druhou stra-

nu jen 7 % respondent� uvedlo, že d�v��uje všem sbírkám. 75 % p�ispívajících ob�an� 

d�v��uje pouze sbírkám, které zná. Z toho m�žeme usuzovat, že pro p�isp�ní je velice d�-

ležitá dobrá organizace sbírek, tradice a z toho vyplývající d�v�ryhodnost sbírek, která je 

d�ležitá pro ob�any.   

 

2. Co ob�any odrazuje od p�isp�ní na ve�ejné sbírky a co by zvýšilo jejich d�v�ru.  

Respondenty odrazuje 

 1. málo informací o sbírce:  

Ob�ané v dotazníku uvád�li p�íklad toho, že je t�eba i t�ikrát zastaví na ulici lidé a žádají 

na nich p�ísp�vek na nemocnice, d�tskou obrnu atd., ale p�itom už nikde nevidí kasi�ku 

s �íslem ú�tu, informací o ú�elu a názvu sbírky.  

2. nízká transparentnost p�i využití jejich p�ísp�vku: 

Zp�sob, jakým se poskytnutý obnos dostává na ur�itý ú�el, je dle názoru respondent� ne-

pr�hledný, zejména proto, že organizáto�i nejsou schopni vysv�tlit základní otázky týkající 

se po�ádané sbírky: jaká výše p�ísp�vku se dostane ke kone�nému uživateli, kolik stojí 

organizace sbírky, provoz neziskové organizace, kdo je cílová skupina, jak je sbírka chrá-

n�na p�ed zneužitím. P�i nejasných informacích ze strany vybírajících ztrácí sbírka d�v�-

ryhodnost v legalitu sbírky a ú�elného vynaložení poskytnutých prost�edk�.  

D�v�ru ob�an� ve ve�ejné sbírky by tedy zvýšila: 

lepší informovanost o konané sbírce,  

p�ív�tivé a profesionální vystupování organizátor�,  

viditeln� umíst�ná zape�et�ná kasi�ka s názvem o konané sbírce.  

Organizáto�i by m�li být schopni zodpov�d�t otázky týkající se konané akce a vystupovat 

sebev�dom�. M�li by mít snahu svým sympatickým vystupováním získat d�v�ru ob�an�. 
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3. Zjistit, zda ob�ané p�ispívají na ve�ejné sbírky a jakou formou.  

Z dotazníku vyplynulo, že v�tšina dotazovaných má k ve�ejným sbírkám kladný vztah 

a p�ispívá na n�.   

I p�esto, že si lidé st�žují na nep�ehlednost a nedokonalou informovanost, nejvíce p�ispíva-

jí formou p�ísp�vk� do místní pokladni�ky. Myslím, že pokud by se zlepšila úrove
 po�á-

dání ve�ejných sbírek na ulici, zlepšila by se d�v�ra ob�an� a motivovalo by je to 

k p�isp�ní.  

Dále ob�ané hodn� využívají formu zakoupení p�edm�t�, zde je jasn�jší, za jakým ú�elem 

bude p�ísp�vek použit. Tato forma p�ispívání je pro lidi p�ijatelná, jelikož zde existuje 

zp�tná vazba -  p�isp�ji a n�co za to dostanu. P�edm�ty v�tšinou vyrábí lidé zdravotn� po-

stižení �i sociáln� slabší jedinci a daný p�ísp�vek jde nap�íklad na zakoupení vybavení do 

t�chto za�ízení �i nemocnic. Vyrobené p�edm�ty slouží jako pod�kování za p�ísp�vek.  

P�isp�ní do pokladni�ky nebo zakoupení p�edm�tu je pro ob�any nejjednodušší zp�sob 

pomoci.  

 

4. Zjistit, co ob�any motivuje k p�isp�ní na ve�ejnou sbírku. 

Nejvíce respondent� uvedlo, že je k p�isp�ní motivuje dobrý pocit a pocit povinnosti 

k pot�ebným lidem. To dokazuje, že lidé, p�estože jsou neustále v médiích prezentováni 

jako sobe�tí jedinci žijící pro konzumní spole�nost, mají v sob� vrozený cit a jsou vnímaví 

a pozorní ke svým bližním. N�kte�í ob�ané dob�e v�dí, že je mnoho t�ch lidí, kte�í jsou 

odkázáni na druhé a berou p�isp�ní na tuto pomoc jako svoji povinnost. 

Z dotazovaných ob�an�, kte�í nep�ispívají, n�kte�í uvedli, že by se jejich postoj k ve�ejným 

sbírkám zm�nil, kdyby bylo pr�hledn�jší a jasn�jší, zda jdou peníze na konkrétní daný 

ú�el. Z toho vyplývá, že lidé se o tuto problematiku zajímají a cht�jí pomoci, ale chybí jim 

d�v�ra v organizaci ve�ejných sbírek. Ob�ané, pokud jim to finan�ní situace dovoluje, rádi 

pomohou, ale žádají n�jakou zp�tnou vazbu, v�tší informovanost, která jim zaru�í, že p�i-

sp�li na dobrou v�c. Je t�eba, aby organizáto�i dané akce p�sobili v�rohodn�ji, aby ob�ané 

v��ili, že daný obnos nebude zneužit. 
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5. Návrh doporu�ení pro po�ádání ve�ejné sbírky 

Velkým problémem, se kterým se p�i organizaci ve�ejné sbírky setkáme, je neinformova-

nost lidí. Chceme-li usp�t, bude nutné intenzivn�ji pracovat na propagaci. Nebudeme se 

zabývat organizací sbírky celonárodní, ale pouze regionálního charakteru. A co je tedy 

nutné sd�lit? 

Velký d�raz musí být kladen na prezentaci toho, komu se dostane pomoci. M�žeme vytvo-

�it po�íta�ové prezentace, které elektronicky rozešleme, m�žeme vytvo�it informa�ní letá-

ky, uspo�ádat doprovodnou akci, kde bude p�ednáška o problémech jedinc�, na které je 

sbírka zam��ena. Zde navrhuji též vytvo�it listinu, na kterou by zájemci (kte�í p�isp�li) 

napsali své emailové adresy, a po použití výt�žku sbírky by organizáto�i mohli rozeslat 

informa�ní zprávy s fotografiemi z daného místa. Tak by se darujícím dostalo zp�tné vaz-

by a vid�li by, že jejich p�ísp�vek byl plnohodnotn� využit. Z výzkumu jednozna�n� vy-

plývá, že lidé sbírkám d�v��ují, pokud jsou známé, je tedy velmi d�ležité propagaci (t�eba 

i celé organizace, ne jen ve�ejné sbírky) nepodce
ovat. Taktéž je vhodné cíl sbírky formu-

lovat hodn� konkrétn� – ne tedy „ve�ejná sbírka na rozvoj venkova“, ale spíše „ve�ejná 

sbírka na výstavbu d�tského h�išt� v obci Biskupice“.  

I u menších sbírek je vhodné dát darujícím na výb�r typ p�isp�ní – jako nejoblíben�jší se 

ve výzkumu jeví p�isp�ní do pokladni�ek a zakoupení p�edm�t�, na t�etí pozici se objevilo 

p�isp�ní na bankovní ú�et. P�i „kontaktním p�isp�ní“, potkáváme-li se s prost�edníkem, je 

d�ležité dbát i na sebeprezentaci (i vn�jší), prezentaci organizace. Tato osoba, v�tšinou 

dobrovolník, by m�la být dostate�n� seznámena s cílem sbírky, aby mohla odpovídat na 

p�ípadné otázky. Chceme-li získat peníze na bankovní ú�et, je vhodné pro zájemce p�i-

chystat líste�ky s názvem sbírky a �íslem ú�tu, apod.  

Problematické jsou sbírky konané vybíráním na ulici. Jak vyplynulo z dotazník�, nejv�tší 

�ást respondent� tyto žádosti o p�isp�ní odmítá, velké procento žádající ignoruje. 

V p�ípad� t�chto sbírek je vhodné i to, co již bylo �e�eno výše. Vhodné také je, aby vybíra-

jící byli dva, aby byli viditeln� ozna�eni – nap�. tri�ko výrazné barvy s logem organizace, 

je nutné mít zape�et�né kasi�ky. 

Objevují se i názory, že organizáto�i sbírky by si p�ece nem�li brát žádné peníze, že orga-

nizace sbírky musí být vytvo�ená zdarma, když je po�ádána neziskovou organizací. Je sa-
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moz�ejmé, že náklady by m�ly být minimální. Je vhodné p�ipravit finan�ní rozpis, který je 

možné umístit na informa�ní letáky �i emaily. Rozpis by m�l sd�lit jaká �ástka je nutná pro 

organizaci sbírky – kolik procent z ní jde koordinátor�m, kolik je pot�eba na technické 

zabezpe�ení, apod.  

D�ležité je i na�asování sbírky, organizátor musí zjistit, jestli neprobíhá v sou�asnosti i 

jiná ve�ejná sbírka. Respondenti dotazníkového pr�zkumu nej�ast�ji uvedli, že p�ispívají 

2x do roka, budou-li tedy probíhat dv� sbírky zárove
, je velmi nepravd�podobné, že by 

p�isp�li na ob� sbírky.  
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ZÁV�R 

V této práci jsem se zabýval d�v�rou ob�an� v dobro�inné sbírky. V teoretické �ásti jsem 

popsal zákonné vymezení ve�ejných sbírek – co je to ve�ejná sbírka, jaké jsou její typy, jak 

se p�ipravuje, jak probíhá atd. Dále jsem se v�noval nestátním neziskovým organizacím, 

jakožto �astým organizátor�m ve�ejných dobro�inných sbírek. Nastínil jsem i možnosti 

získávání financí – oblast fundraisingu.  

V praktické �ásti jsem sv�j zájem zúžil na d�v�ru ob�an� ve ve�ejné sbírky. K výzkumu 

jsem zvolil kvantitativní metodu, kterou jsem realizoval pomocí dotazníkového šet�ení.  

Výsledky výzkumu ukázaly, že v�tšina dotázaných má pov�domí o ve�ejných sbírkách,  

p�ispívá na n� pr�m�rn� �ty�ikrát do roka, a to p�edevším kv�li pot�eb� pomoci druhým 

lidem. Lidé preferují p�isp�ní na konkrétn� formulovaný ú�el nej�ast�ji humanitárn� a cha-

ritativn� orientovaný. Oblasti podpory vzd�lání, rozvoje t�lovýchovy a ochrany památek 

nejsou u p�ispívajících p�íliš vyhledávané, což m�že být zp�sobeno tím, že tyto oblasti 

spadají do kompetencí státního sektoru. Nejoblíben�jší formou p�isp�ní je do pokladni�ky 

na ve�ejném míst�, což vyvrátilo m�j p�edpoklad, že nejoblíben�jší formou p�isp�ní je 

bankovní ú�et. Tato forma sbírky má své uplatn�ní v p�ípad� velkých celonárodních sbí-

rek, ale cht�jí-li ob�ané p�isp�t na sbírku malého rozsahu, up�ednost
ují osobní kontakt 

s vybírajícím dobrovolníkem, který m�že na míst� podat podrobné informace o sbírce a 

jejím využití.  

Hlavním výzkumným cílem byla analýza postoje ob�an� k ve�ejným sbírkám. Tímto vý-

zkumem bylo zjišt�no, že lidé d�v��ují p�edevším sbírkám, které znají. Pozitivním zjišt�-

ním je, že ani jeden z respondent� neuvedl, že by sbírky nebyly užite�né. Dotazovaní uvá-

d�li, že jim chybí podrobné informace o sbírkách a vadí jim netransparentnost sbírek, tzn. 

nemají jistotu, že jejich peníze nebudou zneužity. Tém�� polovina respondent� uvedla, že 

pokud by se informovanost a transparentnost sbírek zlepšila, zm�nili by sv�j postoj a na 

sbírku p�isp�li. Menší polovina z t�ch, kte�í uvedli, že nep�ispívají na ve�ejné sbírky, by za 

žádných podmínek nebyli ochotní sv�j názor zm�nit a na sbírku p�isp�t. D�ležitým zjišt�-

ním tohoto výzkumu je, že více než polovina nep�ispívajících ob�an� je ochotna zm�nit 

sv�j názor a na sbírky p�ispívat. Toto zjišt�ní by m�lo být motivací pro po�adatele ve�ej-

ných sbírek, aby se pokoušeli o neustálé zdokonalování ve�ejných sbírek. Proto jsem  
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dle nej�ast�ji uvád�ných nedostatk� v záv�re�né �ásti této práce sestavil doporu�ení pro 

po�ádání ve�ejné sbírky.  
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SEZNAM P�ÍLOH 

P�íloha PI : Dotazník 



 

 

P�ÍLOHA PI: DOTAZNÍK 

Jsem studentem bakalá�ského kombinovaného studia oboru Sociální pedagogika na Uni-

verzit� Tomáše Bati ve Zlín�. Cílem dotazníku je zjistit, jaký postoj ve�ejnost zaujímá 

k ve�ejným sbírkám, a pop�. navrhnout dle zjišt�ných informací, ideální  zp�sob pro po�á-

dání ve�ejných sbírek. Dotazník je zcela anonymní. Na následující otázky prosím odpoví-

dejte zaškrtnutím pouze jedné odpov�di (není-li uvedeno jinak). 

 
1. Pohlaví: 
 

� muž  � žena 
 
2. V�k:.............. 
 

3. Dosažené vzd�lání 

� základní 
� vyu�en  
� SŠ  

� VOŠ 
� VŠ 

 
4. Sou�asné povolání: 

� studující 
� nezam�stnaný  
� zam�stnanec 

� živnostník (OSV�) 
� d�chodce 

 
5. Náboženství:  
 

� v��ící  � nev��ící 
 

6. P�ispíváte na ve�ejné sbírky? 
 

� ano � ne 
 
 
 
 

Pokud jste odpov�d�l ANO pokra�ujte otázkou �.7, pokud jste odpov�d�l NE, tak 

pokra�ujte otázkou �. 13. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. Jak �asto p�ispíváte na ve�ejné sbírky?  

 
Uve�te: ......................................................................................... 

 
 
8. Co vás motivuje k tomu, abyste p�isp�li? (možné ozna�it více odpov�dí) 
 

� Dobrý pocit 
� Pocit povinnosti  
� Pomoc druhým lidem 
� Je mi trapné nep�isp�t, když m� n�kdo na ulici zastaví 
� Jiné; uve�te: 

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 
 
 
9. Jakou formou obvykle p�ispíváte? (možné ozna�it více odpov�dí) 
 

� bankovní ú�et 
� pokladni�ky v místech ur�ených ke sb�ru p�ísp�vk� 
� zakoupení p�edm�t� 
� zakoupení vstupenky na kulturní, sportovní nebo jinou ve�ejn� p�ístupnou akci 
� platba p�es telefonní linku 
� dárcovské DMS 
� platba v hotovosti a zápis na sb�rací listinu 

 
 

10. Na jaké ú�ely p�ispíváte?  (možné ozna�it více odpov�dí) 
 

� Konkrétní projekt dané  or-
ganizace  

� Pomoc do zahrani�í 
� Humanitární projekty 
� Rozvojové projekty 
� Charitativní projekty 
� Podpora vzd�lání 

� Rozvoj t�lovýchovy nebo 
sportu 

� Ochrana kulturních památek 
� Jiné; uve�te: 

...............................................

......................................... 

 
 
11. Máte d�v�ru ke všem ve�ejným sbírkám, nebo si cílen� vybíráte k dárcovství jen 

ty, které znáte?
 

� D�v��uji všem  
� D�v��uji pouze t�m, které znám 
� Nevím 
� Jiná odpov��; uve�te: ........................................................................................... 
 
 
 
 
 



 

 

12. Odrazuje Vás n�co na ve�ejných sbírkách? 
 

� Ano  � Ne 
 

Pokud jste ozna�ili možnost ANO, up�esn�te co. (možné ozna�it více odpov�dí) 

� Nedostatek financí 
� Nedostatek �asu 
� Nedostatek informací 
� Negativní zkušenost, uve�te: ................................................................................ 
� Jiné; uve�te: 

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
 
 
Nyní pokra�ujte otázkou �. 15.  

(Na otázky �.13 a �.14 odpovídají jen ti respondenti, kte�í uvedli v otázce �. 6, že nep�ispí-

vají na ve�ejné sbírky). 

 
13. Z jakého d�vodu nep�ispíváte? (možné ozna�it více odpov�dí) 

 
� Nedostatek financí 
� Nedostatek �asu 
� Nedostatek informací 
� Každý se má starat jen o sebe 
� Negativní zkušenost s ve�ejnými sbírkami, uve�te: 

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
� Jiné; uve�te: 

.....................................................................................................................................

........................................................................................................................... 
 

14. Co by mohlo zm�nit váš postoj k ve�ejným sbírkám do té míry, že byste p�isp�li? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

15. Jak reagujete na �lov�ka, který vás zastaví na ulici a žádá o p�isp�ní? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 



 

 

16. Znáte n�jaké ve�ejné sbírky? Uve
te: 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

17. Jsou podle Vás ve�ejné sbírky užite�né?  

� Ano, všechny 
� Ano, ale jen n�které 
� Nevím 
� Ne 
� Jiné; uve�te:............................................................................................................ 

 
 
 
 

D�kuji za Váš �as 
 

 


