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ABSTRAKT  

Komunitní nadace dnes bezpochyby hrají významnou roli v oblasti budování komunitní 

filantropie a v posilování občanské společnosti díky občanské angažovanosti. Jsou unikátní 

svou specifickou vazbou na komunitu, tjst. na určitou geograficky vymezenou oblast, kde tyto 

nadace finančně podporují aktivity, dění, jednotlivce či skupiny formou poskytování grantů. 

Tyto granty poskytují ze sbírky darovaných fondů od mnoha dárců a dopad na komunitu je, 

že řeší její různorodé problémy a potřeby. Díky této sbírce a nadačnímu jmění je možné řešit 

tyto potřeby z dlouhodobého hlediska. V předkládané diplomové práci jsou na základě 

analýzy odborné literatury vyvozena specifika komunitních nadací a na základě analýzy 

dokumentů nadací je ukázáno, nakolik české komunitní nadace tomuto ideálu odpovídají.   

Klíčová slova:  

Komunita, nadace, komunitní nadace, komunitní filantropie, sociální kapitál, správní rada, 

historie komunitních nadací, růst komunitních nadací, specifika komunitních nadací 

 

 

ABSTRACT  

Today, community foundations undoubtedly play a significant role in building community 

philanthropy and strengthening civil society through civic engagement. They are unique by 

their specific connection to the community, ie. to a particular geographically defined area, 

where this foundation financially supports activities, events, individuals or groups in the form 

of grants. These grants provide from a collection of donated funds from many donors and the 

impact on the community is that it addresses its diverse problems and needs. Thanks to this 

collection and the endowment can address these needs in the long run. In the submitted 

diploma thesis, is based on analysis of professional literature, the specifics of community 

foundations are derived and based on the analysis of the documents of the foundations, it is 

shown how many Czech community foundations correspond to this ideal.  

Keywords:  

Community, foundations, community foundations, community philanthropy, social capital, 

board of directors, community foundation history, foundation growth, specifics of community 

foundations 
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1. ÚVOD 

 

Lidé většinu své historie prožili v tradičních komunitách, kdy spolu žili v úzkých 

vztazích a pracovali na vymezeném území. Byli k sobě poutáni nutností zajišťovat a vyrábět 

si nezbytné potřeby k životu. Jednalo se tak o samostatné komunity. V tomto smyslu tradiční 

komunity hodně ze své dřívější samostatnosti ztratily, ale ne ve všech ohledech. I když prošly 

řadou proměn, mají moderní komunity  stále něco společného, co je sdružuje. Sdílejí určitou 

identitu, jsou si blízké a to vede k jejich setkávání ne nezbytně v konkrétním společném 

prostoru. Mohli bychom najít mnoho typů komunit
1
. Na určitém geografickém prostoru 

existují komunity místní, které se společně účastní různých aktivit, sdílejí stejné hodnoty 

a podporují solidaritu na vysoké úrovni. Do místních komunit spadají např. urbánní 

či sousedské komunity, aj.  

 

  V lidské společnosti byla odedávna přítomna solidarita, pomoc a dobrovolná aktivita ve 

veřejném zájmu. Nejvíce této pomoci je realizováno neformálně, např. soused sousedovi, 

či v známý známému. Komunitní filantropie odráží právě toto jednání, kdy dáváme zpět něco 

komunitě, ať už se jedná o podporu, pomoc či dárcovství času nebo peněž. Tato filantropie 

může být svoji povahou tedy takto okamžitá nebo může mít organizovanou podobu. 

Filantropické organizace se starají o to, aby zlepšily kvalitu života v komunitě sběrem 

a distribucí finančních prostředků a poskytují dlouhodobý přístup k řešení potřeb komunity. 

Tyto organizace mohou mít mnoho forem. Jednou z ní jsou komunitní nadace, které jsou 

nejrychleji rostoucí formou této organizované filantropie.   

 

 

Komunitní nadace hrají významnou roli v budování komunitní filantropie a silných 

komunit. Svou povahou se jedná o nadace tradičně sdružující majetek. V komunitním 

kontextu tyto nadace sdružují finanční prostředky od široké škály dárců a uspokojují své 

místní potřeby v dlouhodobém horizontu formou poskytování grantů. Z právního hlediska 

nejsou komunitní nadace brány jako specifické právní formy, platí pro ně stejné podmínky 

jako pro nadace obecně. Jsou zřizovány a vypovídají spíše o tom, k jakému účelu slouží. Řada 

autorů ale vymezuje komunitní nadace jako specifický typ nadace, podobně jako např. firemní 

nadace, která také není v zákonu vymezena zvlášť.  

 

                                                 
1
 O jednotlivých typech komunit je pojednáno v kapitole 2.1.3. Podoby a velikosti komunit 
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Koncept komunitních nadací vznikl v Severní Americe, v USA, před zhruba sto lety. 

Místní bankéř pan Goff  přišel s revoluční myšlenkou sloučit několik fondů místních 

filantropů, které ležely ladem, protože jejich účel již nebyl aktuální. Sloučil je do jednoho 

nadačního jmění a tím zajistil, že se tyto prostředky mohly využít na tehdejší potřeby jejich 

města, které vyhodnocovala rada místních občanů. Tento koncept se dále šířil, a to do 

Kanady, poté na evropský kontinent, čímž bylo dokázáno, že tento koncept může být úspěšný 

i mimo Severní Ameriku, a že se dokáže přizpůsobit i jinému prostředí.  

 

První komunitní nadace v Evropě byla založena ve Velké Británii v 70 letech. Ve 

střední Evropě, kde byl mezníkem rozšíření konceptu pád komunismu a rozpad Sovětského 

svazu, se první komunitní nadace objevila na Slovensku v 90 letech. U nás se objevila 

o několik let poté. Dnes nese název Ústecká komunitní nadace. Esenciální podporou, a to 

zejména finanční, byly pro počáteční rozvoj komunitních nadací ve střední Evropě americké 

nadace. V současnosti u nás existují čtyři komunitní nadace sdružené v asociaci komunitních 

nadací.   

 

Tento koncept se stal flexibilním a přizpůsobivým na různá kulturní, právní a sociální 

prostředí, čehož důkazem je jeho velkého rozšíření po celém světě. Atraktivní je zejména to, 

že poskytuje stálou sbírku fondů, a že může splnit různé místní dlouhodobé a měnící se 

potřeby. Mnoho měst, regionů, aj. přebírají tuto myšlenku komunitních nadací a jejich počty 

celosvětově stále rostou. Rozvoj komunitních nadací je silný zejména v USA, Kanadě 

a v Evropě a dle autorů
2
 existuje předpoklad, že tento růst bude pokračovat. Další hnací silou 

rozvoje tohoto konceptu je také posun v tom, jak vlády různých státu řeší sociální potřeby 

občanů. Celosvětově se totiž národní vlády snaží přenést zodpovědnost za tyto potřeby přímo 

na občany, tím že systémy těchto dodávek privatizují a pracují skrz prostředníky, jimiž jsou 

nevládní organizace, v našem případě právě komunitní nadace. Tím žádají komunity, aby si 

vytvořili své vlastní zdroje.  

 

Jelikož růst komunitních nadací celosvětově stále stoupá, jeho atraktivita také 

a koncept je flexibilní na různé prostředí, budu se zabývat ve své práci tím, co jsou vlastně 

komunitní nadace a jaké jsou jejich specifika, resp. v čem jsou odlišné od ostatních nadací, 

jelikož náš právní řád toto zaměření nadací nerozeznává. Cílem práce je na základě rešerše 

                                                 
2
 Viz. Walkenhorst, Sacks v kapitole 2.3.4. Růst komunitních nadací v segmentu organizované filantropie 
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odborné literatury zmapovat specifické charakteristiky komunitních nadací a identifikovat 

jejich hlavní odlišnosti. Dalším cílem práce je prozkoumat na základě studia literatury, jak 

probíhal vznik a rozvoj komunitních nadací v USA, ve světě a u nás, aby se tyto faktory 

mohly zvážit v interpretaci zjištění. Na základě těchto zdrojů informací získaných studiem 

a srovnáváním odborné literatury porovnat a analyzovat, do jaké míry české komunitní 

nadace naplňují tyto zjištěná specifika, tedy v čem jsou a v čem nejsou komunitní. 

 

 

2. KONCEPTUÁLNÍ RÁMEC 
 

Tato práce se skládá ze čtyř kapitol. Zpočátku je věnován prostor klíčovému slovu 

„komunita“, jež je podstatou zaměření organizací, jejichž specifiky se budeme zabývat, 

a které prostupuje celou práci. Objasníme si obecný pojem komunita, její možné typy, podoby 

a velikosti. V závěru kapitoly se zaměříme na komunitní filantropii jako na  akt občanů 

a místních organizací, které věnují finanční prostředky či svůj čas ve prospěch druhých, 

aby zlepšili podmínky v komunitě, kde žijí.  

 

Následující kapitola je věnována užšímu pojetí filantropie - filantropickým organizacím, 

v této práci nadacím, jež jsou nástrojem a prostředkem pro dárcovství občanů, a díky nimž 

dochází k dopadu na společnost, resp. na komunitu. Budeme se tedy zabývat pojmem nadace, 

jeho ukotvením v právním prostředí v České republice, jeho nejvyšším a kontrolním orgánem 

a základními typy nadací. Tato kapitola dále pojednává o komunitních nadacích jako 

specifickému typu nadací, jež se zaměřují na komunitu. Seznámíme se jejich definicemi ze 

zahraniční i české odborné literatury.  

 

Ve třetí kapitole je věnován prostor pro čísla a data růstu komunitních nadací, jejichž 

počty celosvětově stále vzrůstají a jejichž forma se stala nejrychleji rostoucí formou 

organizované filantropie. Tato kapitola nás zavede do historického exkurzu, v jakých zemích 

komunitní nadace vznikaly jako první, podle toho, jak se jejich koncept šířil, a jaký byl jejich 

rozvoj, poté se zúžením na Českou Republiku.  

 

Poslední kapitola je věnována souhrnu celé teoretické části.  
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2.1.  Komunita  

 Pojem komunita najdeme v české literatuře zejména v sociologickém pojetí (Keller 2010, 

Reichel 2004, Jandourek 2003) a dále v psychologickém v komunitě terapeutické (Hartl, 

1997). Velký sociologický slovník (1996) považuje komunitu (z lat. communitas = 

společenství) za sociální útvar, kde existují zvláštní typy vnitřních sociálních vazeb uvnitř 

a mezi členy a zařazuje komunitu do širšího sociálního prostředí. Pojem komunita je užíván 

často jako synonymum pro pospolitost a společenství a stojí v opozici vůči pojmu společnost. 

Pojem komunita nebývá chápán vždy zcela jednoznačně. Nový akademický slovník cizích 

slov (2009:426) uvádí, že komunita je „souhrn lidí, kteří obývají určitý prostor, 

kde vykonávají činnosti a obvykle tvoří samosprávnou jednotku“. V psychologickém pojetí je 

komunita definována jako typ organizace, kde jsou odstraněny vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti, např. mezi pacienty a personálem, čímž se dosahuje lepší spolupráce 

a komunikace (Hartl, 1997). V této práci se budeme zaměřovat na komunitu v sociologickém 

smyslu.   

Zajímavý pohled na pojem komunita nabízejí komunitariáni. Někteří autoři píší o tom, 

že komunita vypovídá o kvalitě vztahů, které lidi spojují a to bez ohledu na geografickou 

polohu jejich domova (Frič a Vávra, 2012). Např. současný sociolog A. Etzioni, představitel 

hnutí komunitariánů, který se hlásí k politickému středu, vyzvedává zejména emocionální 

a normativní stránky komunity a komunitu přirovnává k „rozšířené rodině se souborem 

sociálních významů a hodnot, kterou přenáší z generace na generaci“ (Pohled A.Etzioni dle 

Friče a Vávry 2012:17). Říká, že to co činí komunitu dobrou, je zájem starat se o společné 

dobro. Členství v komunitě znamená nejen práva, ale i povinnosti, které jsou odvislé od toho, 

do jaké míry jsou členové v komunitě emocionálně a sociálně zakořeněni, jak se ztotožňují 

s jejími cíli a kolektivní identitou při dosahování společného dobra. Právě tyto pocity 

přináležitosti ke komunitě členy motivují altruisticky konat společně dobro a aktivně se 

podílet na organizaci společných aktivit, cílů a samoregulaci. Uvnitř komunity sdílející 

společnou identitu lze počítat dle Friče a Vávry (2012:19) „se solidaritou, dobrou vůlí 

a recipročním chováním jiných členů komunity nejen v současnosti, ale i v budoucnosti.“ 

 

2.1.1.  Tradiční a moderní komunita  

Jaké typy komunity můžeme v odborné literatuře najít. Čerpáme-li z historie, tak to 

byly dle Kellera (2010) sociální útvary, které existovaly před vznikem jednotné 

a centralizované moderní společnosti. Jednalo se o komunity tradiční. Velký sociologický 
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slovník (1996) dodává, že tradiční komunity, v jejichž prostředí lidstvo prožilo většinu svých 

dosavadních dějin, byly charakteristické svým vymezeným prostorem, vlastními 

zdroji, příbuzenskými vztahy, podobnou hodnotovou orientací členů a suverenitou uvnitř 

a vně komunity. Podstata tradiční komunity byla v tom, že lidé žijící na určitém omezeném 

prostoru byli k sobě poutáni tím, že si museli společně zajišťovat obživu a společnou obranu, 

což jim zajišťovalo mocenskou nezávislost, ekonomickou soběstačnost a správní autonomii. 

Byla to tedy taková jednotka samostatných producentů, v níž bylo možné prožít celý život od 

narození až do smrti i bez kontaktu s vnějším, nekomunitním okolím (Keller, 2010). 

 

Tyto tradiční komunity nám ukazují obraz života v minulosti, kdy lidé byli spojeni 

s místem, kde pracovali a žili v úzkých vztazích. Jednalo se nejvíce o malé komunity, striktně 

geograficky oddělené.  Postupem industrializace výroby, centralizace moci, urbanizace 

a globalizace jsme dle Kellera (2010) a Hartla (1997) tradiční komunitu částečně ztratili. A to 

tím, že se přeměnila na konzumenty, kteří už spolu nejsou nuceni společně vyrábět.  Prostor, 

ve kterém lidé žijí, ztratil hodně ze své dřívější samostatnosti. Stal se globální společností 

s nutností dělby práce. Pojem, který dříve označoval soudržné a nezávislé útvary, je nyní 

rozptýlenou sítí vztahů spojujících jednotlivce, kteří uspokojují své jednotlivé potřeby a jsou 

členy různých organizací jednotné moderní společnosti (Keller, 2010). 

 

Tyto tradiční komunity jsme ztratili opravdu ale jen částečně, tento vývoj šel ve 

vlnách odchodů a návratů k tradiční podobě komunity. Frič a Vávra (2012:15) uvádí pohled 

Michaela Maffesoliho, který říká, že doba masové společnosti přímo vybízí ke hledání 

alternativy v podobě mikrosvěta příbuzných a blízkých přátel, resp. ke hledání „emocionální 

komunity“ a o tomto trendu konce 20. století mluví jako o „čase klanů“. Komunity v moderní 

době prošly řadou těchto vln a proměn. Vzdálenost už není překážkou sociálních styků 

a prostorová blízkost není důvodem jejich vzniku. Moderní komunity bývají vymezovány dle 

Reichela (2004:113), který uvádí pohled českého sociologa Jana Jandourka jako „soubory 

čímsi spřízněných a často interagujících jedinců sdílejících určitou identitu. Jejich fyzické 

setkávání v konkrétním společném prostoru přitom není nezbytnou podmínkou“. Jde tedy 

o společenství osob, které si jsou v určitých ohledech blízké a které mají něco společného, 

co je sdružuje a vede k jejich případnému setkání. V současnosti se s moderními komunitami 

setkáváme takřka na každém kroku a často do některé z nich patříme. 
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2.1.2.  Podoby a velikosti komunit 

Dle Reichela (2004) a jeho podob sociálních seskupení (viz.schéma č.1 níže) lze podle 

charakteru vztahů mezi příslušníky, podle intenzity, projevů a způsobů organizace těchto 

vztahů komunity umístit někam mezi sociální agregáty a sociální skupiny. Ve srovnání 

s agregáty  jsou komunity: vztahově a sociálně vyspělejší, vzájemné kontakty už nejsou 

nahodilé, míra a rozsah aktivit je bohatší, názorové souznění a emocionální vyladění je 

v komunitách stálejší a trvalejší, stejně jako pocit spřízněnosti. Příslušnost ke komunitě zde 

bývá trvalejšího rázu. Komunity se vyznačují vyšším stupněm volnosti, než je běžné pro 

členství v sociální skupině. Na druhé straně komunity nedosahují takových vzájemných 

vztahů a úrovní jejich organizace, jaké jsou nezbytné pro sociální skupiny. Nejsou vnitřně 

tolik strukturované a sociální interakce nemají tak stabilizované (Reichel, 2004). Pokud se 

zaměříme na velikosti komunit, Frič a Vávra zmiňují pohled Davida Russo (2012:16), 

že každý z nás paralelně žije v jakési „tříúrovňové hierarchii komunit“, které lze klasifikovat 

od těch malých (sousedství, rurální společenství), přes ty střední (města, regiony, státy) až po 

ty velké tjst. národy, federace, říše. Ty velké by se v současném smyslu mohli doplnit o trans-

nacionální komunity, tjs. nadnárodní společenství (např. Evropská unie) a nakonec 

i o globální komunitu („global willage“), protože Země jako celek se stává jednou lokalitou.  

Dle různých autorů vnést do škály různých velikostí a zaměření nějakou klasifikaci není 

snadné a literatura v tomto ohledu není jednotná.  

 

Obrázek 1  - Podoby sociálních seskupení  

 

KOLEKTIVITY

Makrostrukturální  systémy vyššího řádu

(lid, národ, třídy, kasty, rasy, apod.) Sociální skupiny

Plurality nižšího řádu

Sociální kategorie Komunity

(profesní, zájmové, lokální)

Přirozené          Umělé

Sociální agregáty Okruhy

Komuny

Náhodné

(cestující, náhodní chodci, nakupující, 

shluky, sběhy, rezidenti, apod.) aktivní (davy)

Receptivní, přijímající 

(publika, auditoria)  

Zdroj: Reichel, 2004:111 
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Dle Reichela (2004) nejčastějším třídícím klíčem bývají důvody vzniku a přetrvávání 

komunit, tedy to, co jejich příslušníky sbližuje a sdružuje. Jelikož se tyto důvody různě 

v praxi prolínají, Reichel (2004) se je pokouší rozlišit, jak uvádí jen orientačně a rámcově, na 

profesní, zájmové a lokální (rezidenční). Další klasifikaci nalezneme např. u Friče a Vávry 

(2012), kteří uvádí, že vzhledem ke složité historické genezi komunity, ve stejném čase 

existuje v té samé společnosti několik typů komunit. Paralelní výskyt různých typů komunit 

způsobuje chaos, proto toto rozlišení na komunity sídelní, zájmové a virtuální považují za 

ideální typy komunit.
3
  

 

Komunity profesní bývají jedinci téže profese, osoby vykonávající stejná či velmi 

podobná povolání (Reichel, 2004). Zájmové se soustředí na společenství lidí, které spojuje 

společný zájem, např. komunita zahrádkářů, ale i komunita určité minority např. komunita 

profesní. Virtuální komunity jsou sítě lidí, které spojují také podobné zájmy a pocity mezi  

nimiž vznikají sociální vazby v průběhu jejich elektronické komunikace prostřednictvím 

počítače, např. diskusní komunity, think-tanky, volnočasově orientované sociální sítě, aj. 

(Frič, Vávra, 2012). A konečně existují lokální (též místní, rezidenční, sídelní) komunity, 

kde jedince sbližuje určitý prostor, kde společně žijí, dočasně či relativně trvale (Reichel, 

2004). Z pohledu tematického zaměření práce je významné se soustředit právě na tento typ 

komunit. 

 

Místní komunity  

 

Místní komunity jsou tedy odvozeny dle své geografické lokality a v dnešním světě 

reprezentují pozůstatky komunity tradiční (Frič, Vávra, 2012).  Můžeme je definovat podle 

Friče a Vávry, kteří uvádí pohled Phillipse (2012:16) jako skupinu „lidí, kteří žijí na 

společném území, mají společnou historii, sdílejí společné hodnoty, společně se účastní 

různých aktivit a vyznačují se vysokým stupněm solidarity“. Jak bylo definováno dle 

Reichela viz.výše, jedná se o určitý prostor, kde společně jedinci žijí dočasně či relativně 

trvale. V případě dočasných komunit se jedná o různé náhodné agregáty osob (např.  

                                                 
3
 Ideální typy komunit se v čisté podobě v praxi nevyskytují, ale umožní popsat konkrétní komunity, které se 

k nim vždy v nějakém ohledu blíží. 
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rekreantů), jejichž po jistý čas společný sdílený prostor a aktivity jim umožňují rozvinout 

vzájemné interakce a společné zážitky. V případě trvalejších komunit (komunity urbánní) se 

jedná o obyvatele městských či venkovských celků (Reichel, 2004).  

 

Do lokálních komunit patří např. sousedské komunity, které spolu komunikují častěji 

než ostatní. Dále sem můžeme zahrnout i okruhy
4
, kde dochází k případům častějšího 

setkávání a k bližším kontaktům. Specifickou variantou lokálních komunit jsou osoby, 

které se sdružují do společných lokalit, což bývá charakteristické pro různé druhy minorit 

(např. etnické, národnostní, náboženské, aj.) Podobným případem seskupení nevelkého počtu 

jedinců jsou komuny, popř. „revoltující komuny“, které jsou si blízké svými názory a životní 

filozofií (Reichel, 2004). Jde o určité sociální skupiny (též nazvané jako „komunitní hnutí“), 

které nejsou spokojeni s moderním způsobem uspokojování potřeb a snaží se napodobovat 

v mnohém komunity tradiční. Jinak jsou ale v mnohém odlišné a nemívají zpravidla dlouhého 

trvání, např. hippies či současné komunity propagující alternativní zemědělství, meditaci, 

apod.. (Keller, 2010) 

 

2.1.3.  Komunitní filantropie 

Nejdříve si rozebereme pojem filantropie jako stavebního kamene pro komunitní 

zaměření. Autoři definují filantropii jako dobrovolnou aktivitu ve veřejném zájmu (Payton, 

Moody, 2008). Jedná se o velmi širokou definici a zastřešující pojem, který zahrnuje spoustu 

rozmanitých konceptů, témat a pojmů, jako jsou dary, granty, dobrovolníci, nadace a nadační 

jmění aj.. Filantropie je často chápána jako souhrn všech činností, které směřují k pomoci 

bližnímu. Podle některých názorů je filantropií jen malá část dárcovství, která je motivována 

dlouhodobým záměrem pomáhat. Filantropie, jako dobrovolná aktivita ve veřejném zájmu, 

obnáší dva obecné typy komponentů. Prvním je ulevit trpícím naplněním základních potřeb 

a druhým je zlepšit kvalitu života v komunitě pozvednutím např. kulturně, vzdělanostně, aj. 

Dobrovolná aktivita zahrnuje jak dobrovolné dárcovství peněz, tak službu v podobě 

dárcovství času. Třetí formou těchto aktivit jsou dobrovolnické asociace, jež jsou nástrojem 

a prostředkem pro toto dárcovství a díky nimž dochází k dopadu na společnost (Payton, 

Moody, 2008). Tím se dostáváme k užšímu pojetí filantropie a to k filantropickým 

organizacím, konkrétně nadacím, kterými se v této práci budeme později podrobně zabývat.  

                                                 
4
 Okruhy: např. osoby denně cestující stejným spojem do zaměstnání či „štamgasti“ navštěvující stejnou 

hospodu.Tyto komunity nemají vnitřní strukturu ani vlastní kontrolní mechanismus chování, takže je nelze ještě  

považovat za sociální skupiny. 
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V komunitním kontextu je to akt jednotlivých občanů a místních organizací, 

kteří přispívají finanční prostředky ve prospěch druhých, aby zlepšili podmínky v komunitě, 

ve které žijí a pracují. Komunitní filantropie zahrnuje podporu, pomoc a shromažďování 

prostředků v rámci dané komunity. Usiluje o to, aby se na zlepšení života v komunitě podíleli 

všichni ti, kteří jsou její součástí. Peníze a věcné dary v takto pojaté filantropii mají ještě 

i jinou hodnotu a tou je významné spoluutváření společné zodpovědnosti a vzorů jednání, 

které vedou ke společným cílům (Novotná, Štogr, 2002). Komunity se obrací ke komunitní 

filantropii, protože zkušenosti s ní vedou k dobrým výsledkům. Podle A.Kilmurray (2015:8), 

stojí komunitní filantropie na souboru předpokladů o tom, jak mohou vytvářet dobré 

výsledky, které jsou důležité pro obyvatele, dárce, aj. zainteresované strany: 

- „Pokud lidé investují do svého rozvoje, pak se více starají o to, jaké budou výsledky“. 

- „Pokud se obyvatelé podílejí svým majetkem, vytváří se spíše rovnocenné partnerské vztahy 

než vztahy dárce a příjemce“. 

- „Pokud se místní lidé podílejí na komunitní filantropii, pak místní příjemci jsou odpovědni 

a  dochází k budování sociálního kapitálu“. 

- „Pokud komunitní filantropické instituce fungují jako zdroj různých druhů majetku 

a důvěry, pak mohou efektivně řídit rozvoj“. 

 

Obrázek 1 - Cesta k dobrým výsledkům komunitní filantropie  
  

Zdroj: J.Hodgson, 2011:5

Občanská společnost

Místní: finance, čas, znalost, 
lídři
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vůdcovství
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DŮVĚRA:
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Odborníci identifikovali tři důležité okruhy, které komunitní filantropie buduje. Jsou 

jimi aktiva, kapacita a důvěra. Aktiva budují a rozvíjí místní majetek. Dárci je považují za 

účinnou cestu udržitelnosti a za zdroj pro práci na komunitních otázkách. Zapojením místních 

aktiv a dárců posilují občanskou společnost z dlouhodobého hlediska. Dalším okruhem je 

kapacita, která je tvořena vztahy, znalostmi, infrastrukturou a vedoucími představiteli 

občanské společnosti. Je efektivním způsobem, jak posílit občanské hlasy a účast. Je 

připravena pomoci organizacím přizpůsobit se měnícím se podmínkám, novým místním 

prioritám a posunem zájmů dárců. Konečně posledním okruhem je důvěra, která buduje 

důvěru obyvatel mezi sebou a ve své místní instituce. Důvěra posiluje angažovanost, pocit 

místní odpovědnosti a sociální kapitál. Díky této důvěře mohou organizace komunitní 

filantropie účinně svolávat, informovat a mobilizovat svoje obyvatele takovými způsoby, 

jakými jiné organizace nemohou (Hodgson:2011). Tyto tři stavební kameny podporují 

přítomnost občanské společnosti, která zlepšuje výsledky rozvoje viz.obrázek č.2 výše. 

 

Komunitní filantropie je „akt dávání zpět“ do své komunity, ať už dárcovství 

v hmotném smyslu či času jako dobrovolník. V některých státech, např. v USA má tato 

tradice dlouhou historii a její význam roste celosvětově, protože mnoho národních vlád 

zvyšuje závislost na soukromém sektoru, aby vyřešily komplexní problémy komunit. Lídři 

komunit se tedy obracejí na místní filantropické organizace, aby poskytly podporu na 

identifikování a koordinování efektivních řešení k potřebám komunity (Graddy, Wang, 2009). 

Komunitní nadace, jimiž se budeme v této práci podrobně zabývat, jsou velmi dobře 

situovány do role komunitních lídrů, jelikož obsluhují určité vymezené území a mají širokou 

veřejnou podporu od více zdrojů.  

 

2.2.  Nadace  

 

Zatímco většina organizací občanské společnosti je tvořena na základě sdružení osob, 

které jsou v každé zemi ty nejpočetnější (např. spolky a sdružení), na druhou stranu nadace 

představují v každé zemi menšinu organizací občanské společnosti, které jsou ustaveny jako 

„entity sdružující majetek“ (Strachwitz, 2010:685). Od nepaměti byly nadace chápány jako 

osamostatněný majetek věnovaný zakladatelem určenému účelu, tradičně veřejně 

prospěšnému. Napomáhají zejména k rozvoji vědy, vzdělanosti, kultury a přispívají 
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ke zlepšování životních podmínek a kvalitě života. Rostoucí počet nadací ve společnosti 

souvisí s kumulací majetkových hodnot v soukromé sféře a s uvědomováním si odpovědnosti 

za udržitelný rozvoj světa (Ronovská, 2012). Koncept nadace nachází shody s konceptem 

filantropie. Nejsou to synonyma, nadace oproti filantropii mají užší pojetí, jelikož nezahrnují 

dárcovství času. Dle Strachwitz  (2010) rozlišujeme čtyři základní funkce, které nadace 

mohou plnit. Funkce se překrývají a nadace mohou plnit více funkcí najednou:   

 Funkce vlastnictví: nadace něco vlastní a realizuje svoji činnost udržováním 

a péčí o tento majetek. 

 Funkce řídící: sama nadace přímo řídí nějakou instituci či nějaký projekt.  

 Funkce poskytování grantů: nadace uděluje grant příjemci na základě různých 

mechanismů lišících se na základě výběrových řízení, aj. 

 Funkce poskytování individuální pomoci: nadace poskytuje finanční prostředky 

přímo jednotlivci, který je v nouzi. 

Celosvětově mají nadace různé právní zakotvení v různých zemích. Oproti západní 

Evropě, kde se nadace dynamicky rozvíjejí, v České republice a v dalších zemích 

„východního bloku“ nadace hledají své místo ve společnosti. To vychází z historie, 

jelikož soukromá iniciativa zapojování do věcí veřejných byla v dobách Rakousko-Uherska 

a za komunismu nežádoucí. Emancipace nastala až po roce 1990. Právní režim byl 

ale nastaven velmi volně a docházelo k jeho zneužívání. Toto časté zneužívání omezil zákon 

z roku 1997, který značně omezil vůli zakladatele, účel nadací i jejich možné aktivity. Do jisté 

míry se to podařilo, avšak nadace pozbyly možnost využívat svého potenciálu a dostaly se do 

role pomocníka státu při plnění jeho povinností vůči veřejnosti. Jelikož veřejné zdroje do 

podpory veřejného blaha vysychají, bylo nutné zapojit soukromý prvek a liberalizovat právní 

rámec pro nadace (Ronovská, 2012). U nás došlo k liberálnější úpravě v roce 2012, 

a to novým občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. 

2.2.1.  Ukotvení v českém právním prostředí  

 

V českém právním řádu je pojem nadace, neboli fundace, upravena v novém 

občanském zákoníku, zákon č.89/2012 Sb. v tomto znění § 303 „Fundace je právnická osoba 

vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla 

zřízena“. Je tedy účelových sdružením majetku, který je ustaven zakládacím dokumentem 
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či zákonem a její vnitřní poměry upravuje její statut. Nadace je samostatná právnická osoba, 

která je plně způsobilá k právům a povinnostem. Může být založena formou nadační listiny, 

která má podobu zakládací listiny nebo pořízením pro případ smrti. Zakladatel je základním 

hybatelem. Rozhoduje o výši majetkového základu, o účelu a činnosti nadace, 

ale i o organizační struktuře, naložení s likvidačním zůstatkem. Může také zakázat podnikání 

nadace, atd.. Charakteristickými rysy nadace jsou 1) účel, 2) majetek a 3) organizace 

(Ronovská, 2012). Účel je dominantní a ostatní rysy mu jsou podřazeny, neboť slouží jen 

k jeho dosahování.  Nadace oproti korporacím nemají členskou základnu. Nadace se zakládají 

většinou na dobu neurčitou (s výjimkou, pokud je zakladatelem omezeno). Předpokládá se, že 

nadace bude dosahovat trvale veřejně prospěšných či dobročinných účelů za použití výnosů 

z nadačního majetku. Nadace je v zásadě nesmrtelná, jelikož se po svém vzniku od svého 

zakladatele oddělí (Ronovská, 2012).  

1)  Účel  

Účel nadace byl tradičně většinou veřejně prospěšný, ale nyní je umožněno zakládat 

nadace za jakýmkoli účelem, který není v rozporu se zákonem (Ronovská, 2012). Nadace 

může být založena k těmto třem účelům: prvním je společensky či hospodářsky užitečný účel, 

tedy vše co se týká lidské společnosti a může jí být prospěšné (aktivity výchovné, vzdělávací, 

vědecké, zdravotní, charitativní aj..) a vše, co přináší ekonomický prospěch, tjst. cokoli 

co vytváří, spravuje, pečuje nebo nakládá s určitou hodnotou. Druhým je veřejně prospěšný 

účel, který spočívá v podpoře obecného blaha. Posledním je dobročinný účel, který spočívá 

v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak a umožňující zakládání 

rodinných nadací (Deverová, 2015).  Zakázaným účelem je podpora politických stran a hnutí 

a výlučně výdělečné cíle. K naplnění svého účelu mohou realizovat vlastní činnosti, tím se 

výrazně liberalizuje činnost nadací. Mohou podnikat pouze jako tzv. vedlejší činnost a tím 

vykonávat jinou výdělečnou činnost v rámci své hlavní činnosti. Výtěžky z podnikání mohou 

použít pouze k podpoře jejího účelu. Za stejných podmínek může nadace převzít vedení 

obchodní společnosti (Zákon 89/2012, §306,307). 

2) Majetek  

Majetek je materiální základna pro činnost nadace. Je tvořen  nadačním jměním 

a ostatním majetkem. Nadační jmění a ostatní majetek tvoří nadační kapitál, který se 

registruje do nadačního rejstříku. Nadační jmění musí dosahovat minimálně 0,5 mil. Kč 

a po celou dobu existence nadace se pod tuto hodnotu nesmí snížit. Jsou zde ovšem výjimky, 
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kdy se může snížit i zvýšit, ale pouze při zachování zákonem stanovených podmínek. Nadační 

jistinu tvoří soubor předmětů vkladů do nadace, popř. nadačních darů. Má-li být předmět 

vkladu nepeněžitý, musí splňovat předpoklad trvalého výnosu a jeho výši nelze určit vyšší 

částkou, než jakou stanovil znalec. Ostatní majetek předpoklad trvalého výnosu splňovat 

nemusí (Ronovská, 2012). Po vzniku nadace lze nadační jistinu rozmnožit nadačními dary 

nebo rozhodnutím o zvýšení nadačního kapitálu. Majetek je nadace povinna používat 

v souladu s účelem stanoveným zakladatelem v nadační listině (statutu). Majetek může být 

použit k poskytování nadačních příspěvků, k zajištění vlastní činnosti, k naplnění svého účelu, 

k úhradě nákladů na zhodnocení vlastní jistiny, jakož i nákladů na vlastní správu. K naplnění 

cílů nadace jsou užívány výnosy z nadačního jmění a ostatní majetek. Nadace je povinna 

poskytovat nadační příspěvky. Zákaz poskytování příspěvků platí pro osoby, které jsou 

členové orgánu, zaměstnanci či osobě jim blízké. Rovněž tak ho nelze poskytnout svému 

zakladateli či osobě zakladateli blízké (Zákon 89/2012, § 334, 337, 338, 309, 353). 

3) Organizace nadace 

Vnitřní poměry organizační struktury zakladatel upravuje podle svých představ 

a potřeb, tjst. použije se dispozitivní úprava organizace, pokud nestanoví zakladatel jinak 

(Ronovská, 2012). Obligatorními orgány nadace jsou správní rada a kontrolní orgán, 

který tvoří buď kolektivní dozorčí radu či individuální orgán, tjst. revizora. (Zákon 89/2012, 

§362,368). Správní rada je nejvyšším a statutárním orgánem nadace. Dozorčí rada musí být 

zřízena u větších nadací – pokud nadační kapitál převyšuje 5 mil. Kč. Jinak může být zřízena 

dobrovolně, pokud stanoveno v nadační listině či statutu. Pokud není zřízena dozorčí rada, 

vykonává její působnost revizor. Správní a dozorčí rada je podrobně vyložena v další 

kapitole. Zrušení nadace s likvidací lze buď rozhodnutím soudu, či bylo-li dosaženo účelu, 

pro který nadace byla založena. Nadace může být přeměněna sloučením s jinou nadací nebo 

s nadačním fondem, anebo změnou právní formy na nadační fond (Tamtéž, 

§368,373,376,377,382). 

 

2.2.2.  Správní a dozorčí rada, revizor 

 

Správní rada 

Správní rada je současně nejvyšším a statutárním orgánem a dle nového českého 

občanského zákoníku obligatorním orgánem nadace. Musí mít alespoň tři členy, kteří jsou 



 

14 

 

zapsáni v nadační listině. V té může zakladatel stanovit i vyšší počet členů. Také zde musí 

zakladatel uvést jejich jména a bydliště (a to jejích prvních členů) a údaj, jakým způsobem 

členové správní rady za nadaci jednají (Ronovská, 2012). Členem správní rady může být 

i právnická osoba, která je povinna zmocnit fyzickou osobu, jenž ji bude v orgánu zastupovat. 

Pokud se tak nestane, bude právnickou osobu zastupovat člen jejího statutárního orgánu  

(kolektiv JUDr. Frištenské, 2013). Statutární orgán je současně nejvyšší orgán, má spojenou 

působnost.  

Zákon stanovuje minimální zákonné požadavky na způsobilost být členem správní 

rady takto Zákon 89/2012, §363: „k členství není způsobilá osoba, která a) je členem dozorčí 

rady nadace, b) je vůči nadaci v pracovním poměru nebo c) není ve vztahu k účelu nadace 

bezúhonná.“ Pokud má být členem správní rady zvolena fyzická osoba, musí být plně 

svéprávná s výjimkou u hlavních činností nadací, jež se týkají osob nezletilých či osob 

s omezenou svéprávností (kolektiv JUDr. Frištenské, 2013). Pokud splní zákonné podmínky  

výkonu této funkce, může být členem správní rady její zakladatel (Ronovská, 2012). Funkce 

člena správní rady musí být vykonávána s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou, 

s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Funkční období členů správní rady je pětileté. Do funkce 

může být člen volen opakovaně, nevyloučí-li to nadační listina. Stejným způsobem, tjst. 

pokud není vyloučeno, své členy si správní rada volí a odvolává sama. V té může být 

i stanoveno, že určitý počet členů správní rady musí být zvolen z kandidátů navržených 

osobami určenými nadační listinou, případně osobami určenými způsobem tam stanoveným 

(Zákon 89/2012, §159,364,365). Výjimka existuje u první správní rady, kterou si zakladatel 

jmenuje v nadační listině (Ronovská, 2012).  

 

Do působnosti správní rady patří vše, co není zákonem, nadační listinou nebo statutem 

svěřeno jinému orgánu. Jedná se tedy o řídící činnost, správu majetku, rozhodování o všech 

záležitostech nadace, komunikaci s dárci a oprávněnými i úřady a stará se o naplňování 

nadačního účelu. To vše musí vykonávat v souladu se zákonem, nadační listinou a statutem. 

Výlučnou působnost má u vydání statutu, při rozhodování o jeho změnách, schvalování 

rozpočtu a jeho změn, schvalování účetní závěrky a výroční zprávy, rozhodování o sloučení 

s jiným nadačním subjektem, pokud není vyloučeno v nadační listině. Správní rada volí svého 

předsedu a i nové členy správní a dozorčí rady, pokud není jinak stanoveno zakladatelem 

v nadační listině. (Ronovská, 2012).  
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Správní rada zastupuje nadaci navenek ve všech záležitostech. Nadaci může 

zastupovat každý člen samostatně, a to ve všech jejích záležitostech, pokud není v nadační 

listině stanoveno jinak. Pokud je nadační listinou vyžadováno společné jednání všech členů, 

mohou si určit mezi sebou zmocněnce, jež bude jednat za všechny členy, avšak vždy jen 

k určitému právnímu jednání (kolektiv JUDr. Frištenské, 2013). V případě, že má nadace 

zaměstnance, pověří jednoho člena správní rady jednáním vůči zaměstnancům, jinak tuto 

působnost vykonává předseda správní rady. Zastoupení nadace může být vykonáváno i jejími 

zaměstnanci, a to v rozsahu obvyklém k jejich zařazení a funkci. Správní rada rozhoduje 

kolektivně, tjst. ve sboru a zpravidla se rozhoduje většinou zúčastněných členů (Ronovská, 

2012). 

Dozorčí rada, revizor 

Dozorčí rada či revizor je druhým obligatorním orgánem nadace. Je to kontrolní 

a revizní orgán nadace. Dozorčí rada musí být zřízena, dosahuje-li nadační kapitál výše 5 mil. 

kč., jinak je obligatorním orgánem revizor. Dozorčí rada má alespoň tři členy a volí  

a odvolává je sama, neurčí-li nadační listina jinak. Není-li zřízena dozorčí rada, vykonává její 

působnost revizor. Funkci revizora může vykonávat právnická osoba, jejíž předmět činnosti 

umožňuje výkon kontrolní a revizní činnosti a tato funkce může být vykonávána po dobu 

neurčitou, vše za předpokladu, že je to stanoveno ve statutu či v nadační listině. Je-li 

revizorem právnická osoba, může vykonávat práva a povinnosti spojená s funkcí revizora její 

zástupce, splňující podmínky pro členství. Funkční období členů dozorčí rady  i revizora je 

pětileté. Do funkce může být člen dozorčí rady i revizor volen opakovaně, nevyloučí-li to 

nadační listina. Revizora volí a odvolává správní rada, pokud není upraveno v nadační listině 

jinak. Správní rada odvolá revizora, pokud závažně či opakovaně poruší nadační listinu či 

statut či zákon způsobem, který narušuje pověst nadace (Z 89/2012, §368, §373, §374, §375). 

Podle zákona 89/2012, §369 k členství v dozorčí radě a i jako revizor není způsobilá 

osoba, která a) „je členem správní rady nebo likvidátorem, b) je vůči nadaci v pracovním 

poměru, c) není ve vztahu k účelu nadace bezúhonná“. Nesvěří-li nadační listina dozorčí radě 

další působnost, patří do její základní působnosti „dohlížet, zda správní rada vykonává 

působnost podle zákona a ve shodě s nadační listinou a statutem; kontrolovat plnění 

podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků; upozorňovat správní radu na 

zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění; kontrolovat, jak je vedeno 

účetnictví a přezkoumávat roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku; vyjadřovat 
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se k výroční zprávě a nejméně jednou ročně podávat správní radě v písemné formě zprávu 

o své kontrolní činnosti“ (Tamtéž, §370). 

Dozorčí rada dále zastupuje nadaci proti členu správní rady, také i v každé záležitosti, 

kdy zájem členů odporuje zájmům nadace (Tamtéž, §370). Dozorčí rada má rozsáhlé revizní 

pravomoci, může např. nahlížet do dokladů nadace či požadovat od členů jiných orgánů 

nadace či od jejich zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Dozorčí rada může 

podávat návrhy na svolání zasedání správní rady, dokonce ji může svolat sama v případě, 

že tomuto návrhu předseda správní rady nevyhoví. Dozorčí rada rozhoduje stejně jako správní 

rada, tjst. ve sboru za přítomnosti většiny členů a rozhodují většinou hlasů zúčastněných 

členů, pokud není upraveno v nadační listině jinak (kolektiv JUDr. Frištenské, 2013).  

 

2.2.3.  Základní typy nadací 

 

Obecně se nadace stala zkratkou pro soukromé či nezávislé nadace. Jedno z možných 

dělení nadací poskytuje Frumkin (2014), jedná se o čtyři typy nadací: nadace operující, 

komunitní, firemní a nezávislé. 

1) Operující nadace 

Účel její existence spočívá v tom, že udržuje či řídí nějakou konkrétní instituci (např. 

školu) či provozují vlastní projekt nebo program. Tyto nadace jsou svoji povahou blíž 

k ostatním neziskovým organizacím, jelikož kombinují finanční nezávislost na jiných 

zainteresovaných stranách a dodávku služby. Nespoléhají na externí strany, aby realizovaly 

svoje účely, a tudíž dovolují přímější účast donorů, kteří mají vysoký stupeň kontroly 

v dobročinných operacích. Užívají příjem z investic, aby financovaly jejich vlastní programy 

aktivit, které jsou realizovány jejich zaměstnanci. U nás je paradoxně počet těchto nadací 

větší než v Americe. Je to z důvodu jiné právní typologie. V Americe nejsou např. vysoké 

školy, nemocnice, aj. považovány za nadace, ale za soukromé instituce, které přijímají status 

veřejné charity (Toepler, Chavaren, 2010). 

 

2) Komunitní nadace 

Působí ve vymezeném geografickém území a její činnost je zaměřena na komunitu. 

Podporuje tedy aktivity, skupiny lidí, aj. v dané lokalitě a je pro komunitu finančním zdrojem. 
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Ten získává budováním trvalé sbírky fondů od mnoha různých dárců. Také je vůdcem aktivit 

v komunitě, které se zaměřují na současné a dlouhodobé potřeby v dané oblasti. Přijímají 

prostředky z různých zdrojů a poskytují granty. Ve světě, zejména v Americe, je to velmi 

populární fenomén a jejich počet stále roste. V České republice jsou zatím jen čtyři komunitní 

nadace, které jsou sdružené pod asociaci. Masivní podporou, zejména u zrodu našich nadací, 

sehrály finanční zdroje ze zahraničních nadací (Walkenhorst, 2010). 

3) Firemní nadace 

Jsou novodobým fenoménem, na rozdíl od klasické nadace není založena 

jednotlivcem, ale ziskovou firmou a finančně jí také podporovanou. Je to tedy soukromá 

nadace, která čerpá zdroje ze ziskového obchodu a firma jí přispívá podílem ze svého zisku 

či procentem jmění. Nadace často udržuje blízký vztah s dárcovskou organizací, což je 

oddělená právní jednotka. Často se jedná o dlouhodobé zapojení firmy do konkrétního 

strategického cíle. V mnoha zemích jsou daňově osvobozené a často nemají významné jmění, 

ale jsou závislé na finančních prostředcích získaných od firmy (Alberg-Seberich, 2010). U nás 

jsou hojně užívanou formou, kterou firmy zakládají spíš nadační fondy, které nemusí 

registrovat základní nadační jmění a mají flexibilnější právní podmínky fungování. Ve většině 

zemí tyto nadace podléhají stejným právním normám jako ostatní nadace. První nadace 

vznikly v pozdních 40. a 50. letech v USA, např. Ford Motor CF, ATT Foundation (Alberg-

Seberich, 2010). 

 

4) Nezávislé nadace 

V některých rozlišeních např. Ronovská (2012) se setkáváme i s názvem „grantující“ 

nadace, resp. nadace poskytující granty.  Také jsou nazývány jako obdarovaná instituce, 

která poskytuje granty neziskovým organizacím použitím úroků a výnosů z investic nadace. 

Nadace posuzuje žádosti o granty a vyplácí peníze těm žadatelům, které považují za ty, které 

si to nejvíc zaslouží (Frumkin, 2014). Těchto nezávislých nadací, které jsou přirozeně 

soukromé a nemají vazbu na komunitu ani na firmu, je většina nadací, které kumulují majetek 

a distribuují jeho výnosy. 

Další dělení vymezuje K.Ronovská (2012), jež kategorizuje nadace dle: 

- nadání právní subjektivitou na: a) Samostatné nadace: mající právní subjektivitu, 

vymezený účel, majetkový základ a minimální organizační strukturu. b) Nesamostatné 

nadace: nemají právní subjektivitu, musí být tedy vždy spravovány jinou osobou, která za ně 
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jedná. Chybí jim organizační struktura, tjst. orgán, který je schopen samostatně vystupovat 

v právních vztazích. Typově jsou podobné anglo-americkému pojetí trustu. 

-  vymezení okruhu osob oprávněných na: a) Veřejné nadace:  nadace, jež slouží  

obecnému blahu a nemá ohraničený okruh osob oprávněných. Je používaná v oblasti 

daňového zvýhodnění a osvobození od daňové povinnosti. b) Soukromé nadace: většinou 

slouží k prospěchu úzce vymezenému okruhu osob, např. nadace rodinné či zakládané 

zaměstnavatelem pro potřebu svých zaměstnanců. 

 

-  vybavení majetkem: a) Nadace kapitálové – kumuluje a distribuuje výnosy ze svého 

majetku. b) Nadace  ústavní – majetek spotřebovává k poskytování většinou veřejně 

prospěšných služeb. 

 

-  dosahování svého účelu: a) Grantující nadace: kumulují majetek a distribuují jeho výnosy 

b) Operující nadace: výnosy (příp. veškerý majetek) spotřebovávají ke své činnosti (většinou 

veřejně prospěšné). 

 

-  právního důvodu vzniku: a) Nadace soukromého práva: vznikají na základě 

soukromoprávního projevu vůle zakladatele.  b) Nadace veřejného práva: pro jejich vznik je 

určující akt veřejnoprávní povahy (zákon, zřizovací úkon orgánu veřejné moci). 

 

2.2.4.  Komunitní nadace  

 

 Komunitní nadace je specifická svou vazbou na komunitu, tjst. na konkrétní 

geografickou oblast, kde nadace finančně podporuje dění, aktivity a různé skupiny 

či jednotlivce formou poskytování grantů. Peter Walkenhorst (2010:676) uvádí tuto definici 

komunitní nadace „je nezávislou filantropickou organizací, která funguje ve specifické 

geografické oblasti, která během času buduje trvalou sbírku darovaných fondů od mnoha 

dárců, poskytuje služby těmto dárcům a vytváří granty a ujímá se vůdcovství komunitních 

aktivit, aby splnila široké spektrum současných a dlouhodobých potřeb ve své dané oblasti“. 

S. Feurt (1999) se shoduje v této definici a přidává k ní důležitý dodatek, že nadace je řízena 

radou občanů, která tím odráží komunitu, které slouží. 
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Obrázek 3 - Co je komunitní nadace    

 

  
Nezávislá filantropická organizace 

   

   
  

     

 
Zlepšuje dlouhodobě kvalitu života v komunitě  

  

 
  

 
  

   
  

 Zapojuje občany 
 

Generuje nové a stálé zdroje 
 

Plní místní potřeby 
 

Zdroj: Feurt, 1999:2 

 Jiný autor Siobhan Daly (2008) zdůrazňuje, že komunitní nadace jako veřejná charita, 

poskytující granty, musí mít vícezdrojové financování s cílem vybudovat jmění, které bude 

sloužit jako stálý zdroj pro komunitu. Tím kombinuje funkci poskytovatele grantů a rovněž 

funkci budovatele zdrojů. Další důležitou funkcí je, že spojuje zdroje a potřeby, aby zlepšila 

kvalitu života v komunitě. V tom je její princip jednoduchý. Složitý je ale v tom, jakým 

způsobem tento úkol splní. Komunitní nadace plní unikátní funkce, kterými se odlišuje od 

ostatních nadací a neziskových organizací v tomto sektoru. 

 Novotná a Štogr (2001) přidávají ke geografickému vymezení a poskytování grantů 

také, že je neutrální (nereprezentuje žádný konkrétní zájem), je otevřená všem lidem 

z komunity, vytváří prostor pro spolupráci všech sektorů a zapojuje občany do řešení 

problémů. Usiluje zejména o zhodnocování a růst nadačního jmění, účelově využívá jeho 

výnosy ve prospěch komunity a výrazný podíl zdrojů je z území, ve kterém působí.   

          Komunitní nadace nejsou jediné typy místních filantropických organizací, které sbírají, 

řídí a distribuují příspěvky a dary od místních dárců k splnění místních potřeb. V některých 

zemích existují např. filantropické občanské kluby, asociace, aj. Ty se liší od komunitních 

nadací v jejich organizační struktuře, řízení, zdrojích a rolí v komunitě (Feurt,1999).  

 Obecně do okruhů nadačních činností patří zejména správa a zhodnocování nadačního 

jmění, získávání zdrojů včetně cíleného působení na dárce, vypisování grantů a podpora 

vybraných subjektů či projektů. Definic komunitních nadací je v odborné literatuře víc a liší 

se. Detailnější analýza specifik a srovnání se podrobně rozebrána v části 3.2.1. (analýza 

specifických charakteristik komunitních nadací).  
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2.3.  Vznik a rozvoj komunitních nadací  

 

V posledních dekádách nastal posun v tom, jak vláda řeší sociální potřeby jejich  

občanů. Celosvětově národní vlády ustupují od přímé zodpovědnosti za financování 

a dodávku sociálních služeb. Privatizují tyto systémy, pracují skrz prostředníky, jimiž jsou 

nevládní organizace, předávají rozhodnutí autoritám a žádají komunity, aby si vytvořili jejich 

vlastní zdroje.  Komunity hledají způsoby, aby splnily výzvy tohoto nového prostředí  

a hledají dlouhodobé, udržitelné zdroje financování pro potřebu lidí. Komunity 

prozkoumávají vytvoření komunitních filantropických organizací, které sbírají, řídí 

a distribuují dobročinné zdroje pro jejich lokální oblasti (Sacks, 2000). 

 Tento  vývoj a také komunikační revoluce posledních dvou dekád, podnítil obrovský 

růst v počtu občanských organizací. Tento celosvětový fenomén byl popsán jako „globální  

asociační revoluce“ a komunitní nadace jsou jeho součástí (Walkenhorst, 2008). Komunitní 

nadace jsou jádrem hledání rovnováhy mezi státem a občanskou společností. Jsou strategicky 

umístěny, aby posílily komunitní kapacitu pěstováním lokální filantropie a občanské 

angažovanosti. Výsledkem se komunitní nadace staly jednou z nejrychleji rostoucí formou 

organizované filantropie (Sacks, 2000). Celosvětové rozšíření komunitních nadací také čerpá 

z přizpůsobivosti jejich jádrových ideálů napříč národními  a kulturními hranicemi. Ačkoli 

první byla vynalezena v USA, koncept komunitních nadací již není výhradně americká idea 

(Walkenhorst, 2008). Idea nadace, která se zaměřuje na lokální a regionální potřeby a buduje 

stálé nadační jmění skrz příspěvky od široké škály donorů, prokázal svoji schopnost se 

přizpůsobit různým kulturním, sociálním a právním prostředím. Tato flexibilita a schopnost 

přetvořit se je pravděpodobně největší sílou modelu komunitních nadací. (Tamtéž). 

 

  V současnosti, existuje celkem 1863 komunitních nadací v 74 zemích světa a jejich 

tempo růstu za poslední dekády je rapidní, víc než 68 % jich vzniklo za posledních 25 let 

a koncept je dále prozkoumáván v mnoha jiných zemích. Jsou jedním z nejrychleji rostoucích 

segmentů v organizované filantropii. Rozvoj komunitních nadací je zejména silný v USA, 

Kanadě a v Evropě (Atlas komunitních nadací, 2018). Růst komunitních nadací celosvětově 

v letech 2000–2018 je znázorněn níže v tabulce č.1. Je evidentní, že růst těchto subjektů byl 

stabilní. V letech 2000-2010 přibývalo v průměru 70 komunitních nadací každý rok 

(Knight,2012). B.Knight (2012:2) uvádí tyto hlavní faktory, jež vedly k tomuto růstu: 

1) „Užitečnost a flexibilita tohoto modelu, jež kombinuje aktiva a rozvoj s místním 

vlastnictvím a vůdcovstvím, 2) kvalita podporující infrastruktury, jež rozvíjí komunitní 
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filantropii mezi různými kulturami celosvětově, 3) dlouhodobé investice mnoha nadací, 

zejména C.S.Mott nadace“. A.Kilmurray (2015) čerpal data růstu komunitních nadací 

z reportu vydaného organizací WINGS
5
, bohužel zde není aktualizace, tudíž rok 2018 je 

aktualizován autorkou z jiného zdroje (atlas komunitních nadací), tento údaj je tudíž potřeba 

brát jako orientační.  

 V přepočtu na obyvatele je více komunitních nadací v Kanadě než v USA (Sacks, 

2008). Zájem o koncept celosvětově roste, stále více měst a regionů, které se velmi liší, 

přebírá myšlenku komunitních nadací, aby uspokojili měnící se potřeby. Autoři 

předpokládají, že rostoucí trend komunitních nadací bude pokračovat (Walkenhorst,2008; 

Sacks, 2002), a že současná expanze globálních tržních trhů a mezigenerační transfer 

bohatství nabízí velký příslib budoucího růstu těchto unikátních institucí (Sacks,2002). 

Tabulka 1 - Růst komunitních nadací v letech 2000-2018 

 

Zdroj: Avila Kilmurray, 2015 :12 (pro roky 2000-2010). Autorkou aktualizován rok 2018*, cit. 

9.4.2018 z Atlasu komunitních nadací http://communityfoundationatlas.org/facts/,  vlastní zpracování  

 

Tato kapitola nás zavede do historie. Bude pojednávat o tom, v jakých státech 

komunitní nadace vznikaly jako první, a jak se rozvíjely. Rovněž o tom, jak se tento 

specifický koncept nadací šířil dál z kmenového kontinentu dále na evropský, a konečně 

k nám na naše území České republiky. Budou také krátce představeny čtyři současné 

komunitní nadace, které se hlásí ke komunitní činnosti. Výběr zemí byl tedy vybrán v pořadí, 

jak komunitní nadace vznikaly, resp. jak se tento model komunitních nadací šířil z jednoho 

                                                 
5
 WINGS: Worldwide Initiatives for Grantmaker Support, sídlící v Sao Paulu, Brazílie – iniciativa podporovaná 

grantem od C.S.Mott, která v roce 2010 publikovala sérii reportů „Global Status report on Community 

Foundations“ za posledních 10 let, v nichž publikovaly důležitá statistická data a růstu a rozvoji komunitních 

nadací celosvětově zejména pro podporující organizace, jednotlivé komunitní nadace, dárce a investory. 

http://communityfoundationatlas.org/facts/
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kontinentu na druhý. Z amerického kontinentu budou vybrány Spojené státy americké, 

z evropského Velká Británie, Slovensko a konečně Česká republika. Toto studium literatury 

a teorie, jež stála u zrodu komunitních nadací, bude důležité brát v úvahu pro interpretaci 

zjištění hlavní výzkumné otázky. 

 

První komunitní nadace byla založena v Severní Americe, konkrétně v USA, kde se 

tento filantropický model velmi rychle ujal a rozšířil do ostatních koutů světa. Z Ameriky se 

koncept rychle rozšířil do Kanady, bylo tomu jen několik let poté. V Evropě se první 

komunitní nadace objevily ve Velké Británii. V zemích střední a východní Evropy se objevily 

jako součást transformace společnosti po pádu komunismu, první komunitní nadace byla 

založena na Slovensku. Myšlenku filantropického modelu nadace, která sbírá zdroje od 

místních dárců a dává je na místní potřebu, ale můžeme nalézt v mnoha kulturách po celém 

světě.  V Evropě se počátky forem kolektivních dobročinných sbírek datují až do středověku 

(Walkenhorst, 2010).  V následující tabulce je přehled prvních tří zemí, kde komunitní nadace 

vznikaly jako první a údaj kolik komunitních nadací existuje v současnosti.  

 

Tabulka 2: První tři země, kde komunitní nadace vznikaly jako první 
 

USA
* 1914 : první komunitní nadace
* 2018 :  842 KN

Kanada
* 1921 : první KN
* 2018 : 191 KN

Velká Británie
* 1976 : první KN
* 2018:  46 akreditovaných KN  
Zdroj: Feurt, 1999:6, upraveno a aktualizováno autorkou z  

http://communityfoundations.ca/about/, https://www.ukcommunityfoundations.org/, 

http://communityfoundationatlas.org/facts/ (cit. 15.2.2018) 

 

 

2.3.1.  Počátky v USA 

 

Čím to vlastně vše začalo?  Psal se rok 1914, kdy se zrodila první komunitní nadace 

„The Cleveland Foundation“ v Ohio. Prvním zakladatelem byl Frederick H.Goff, který přišel 

s vizí „komunitní důvěry“, tjst. dát dohromady zdroje místních filantropů, žijících i zemřelých 

do jednoho nadačního jmění ve prospěch zlepšení podmínek města Cleveland. Vůdci by byli 

http://communityfoundations.ca/about/
https://www.ukcommunityfoundations.org/
http://communityfoundationatlas.org/facts/
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představitelé místních občanů, kteří by vyhodnocovali potřebu místní komunity a vybrali by 

takové charitativní účely, které by nejlépe přispívaly ke zlepšení morálních, duševních 

a fyzických podmínek obyvatelů v Clevelandu (Cleveland Foundation, 2018).  

 

Založení této nadace se stalo tak trochu náhodou. Frederick H. Goff byl místním 

bankéřem a vypozoroval, že v místních bankách leží mnoho drobných fondů, které byly 

určeny na konkrétní dobročinný účel, ale že řada z nich leží ladem, protože jejich účel již není 

aktuální. A tak dostal nápad, že by se tyto drobné fondy mohly sloučit do jednoho 

víceúčelového fondu pro Cleveland, tedy do jedné organizace, která by existovala věčně 

a byla by řízena radou místních občanů. Ti by vyhodnocovali potřebu v dané lokalitě 

a poskytovali granty komunitním organizacím, zatímco banky by pokračovaly v řízení 

svěřeného majetku. Tímto novým filantropickým modelem se tedy zajistilo, že se udržel krok 

se stále měnícími se potřebami komunity do budoucna, a že se ulevilo místním bankám 

z nutnosti poskytování grantů (Walkenhorst, 2010). Od té doby se tato revoluční myšlenka 

pana Goffa rozšířila po celém světě a těší se stále více oblibě.  

 

Tento princip se rozšířil dál, zejména na středozápad a severovýchod USA (a dále až 

za hranice do Kanady), kde nastal obrovský rozkvět komunitních nadací v roce 1920. 

Obtížným obdobím komunitních nadací byla hospodářská krize v roce 1930, kdy zdroje byly 

nedostatkové a bankovní systém byl ve špatném stavu a pochybné pověsti. Počet nadací se 

znovu začal zvyšovat až po druhé světové válce.  V tomto období zejména soukromé nadace 

byly pod palbou útoků, že zneužívají jejich daňový status. Tato situace vyústila v daňovou 

reformu v roce 1969. Změny v daňové legislativě zahrnovaly předefinování typů nadací podle 

jejich daňového statusu, více vládního dohledu nad nadacemi a omezení operací soukromých 

nadací. Komunitní nadace jako součást těchto reforem přijmuly daňový status veřejných 

charit. Ty měly výhody oproti soukromým tím, že měly větší odpočítatelnost darů, 

osvobození od daní a volnější vládní nařízení (Sacks, 2008). 

 

Daňová reforma vedla k odstartování zvyšování počtu komunitních nadací na rozdíl 

od soukromých nadací, jejichž počet zůstal stejný až do pozdních 80. let. Rostoucí trend 

komunitních nadací posílila recese během vlády prezidenta Regana v 80. letech, kdy došlo 

k velké redukci ve vládních programech pro rozvoj komunit a sociálních služeb. Jednotlivci 

a soukromé nadace začali pohlížet na komunitní nadace jako na způsob, jak vyrovnat ztrátu 

národních finančních prostředků na řešení hospodářských a sociálních potřeb na místní 
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úrovni. V poslední dekádě 20. století došlo k mezníku ve vývoji komunitních nadací, jejich 

počet a majetek prudce vzrostl. Nejen rozkvět ekonomiky a růst disponibilního příjmu 

jednotlivců odstartoval tento prudký růst, ale také oblíbenost dárcovských programů „donor-

advised“ 
6
, jež umožňují dárci získat okamžitý daňový odpočet za svůj dar a umožňují dárcům 

přímější účast ve filantropii. Komunitní nadace se tedy začaly zaměřovat více na žijící dárce, 

než jen na pozůstalosti, z kterých rostly především v jejich raných letech (Walkenhorst, 

2010). 

  

Fakta: Na konci roku 2012 ve Spojených státech bylo 1%, tjst. 820 komunitních nadací 

z celkového počtu 82 tisíc nadací. Občané ve většině částí USA mají přístup ke komunitním 

nadacím. Komunitní nadace držely 65 miliard dolarů v aktivech, ve formě darů obdržely 

odhadem 7,5 miliardy dolarů a poskytly granty vy výši 5 miliard. (Foundation Center, 2012)    

 

2.3.2.  Počátky v Evropě   

 

Do Evropy se tento koncept dostal kolem roku 1960 spolu s francouzskými vládními 

úředníky, když studovali role nadací v USA (Sacks, 2008). Větší pozornosti se komunitním 

nadacím dostalo až o 10 let později, kdy byly vytvořeny první komunitní nadace ve Velké 

Británii. Jejich vznik se objevil z mixu dobrovolných a nátlakových tlaků (Daly, 2008), 

kdy komunitní aktivisté tlačili na vládu k potřebě nezávislého poskytovatele dotací k podpoře 

dobrovolných komunitních skupin. Jejich rozvoj byl financován plně státem až do roku 1980, 

kdy vláda snížila státní financování a snažila se přenést zodpovědnost za vlastní potřeby na 

občany. Zřídila jednotku ve spolupráci s jinou nadací „Charities Aid Foundation“ (dále 

„CAF“), jež byla financována americkou nadací, aby pomohla rozvinout koncept komunitních 

nadací v UK, jež prosazoval ředitel CAF po jeho návštěvě v USA. Zpočátku byl progres 

velmi pomalý. Poté některé komunitní nadace vznikaly za finanční podpory státu, jiné za 

podpory místních, národních a mezinárodních investorů.  

 

Přenos konceptu dokázal, že může být úspěšný i mimo severní Ameriku, a že se 

dokáže přizpůsobit i jinému prostředí založeném na jiných ekonomických, politických 

                                                 
6
 Dárcovský fond „DAF-donor advised“ je filantropický fond jež umožňuje dárcům, aby poskytli dobrovolný 

příspěvek kdykoli, a jak často budou chtít s těmito výhodami: okamžitá daňová úleva a  možnost doporučení 

dárců, které jejich oblíbené dobročinné organizaci má být poskytnut grant. Další výhody jsou úspora nákladů 

nejen administrativních.  
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a kulturních podmínkách (Sacks, 2008). Tato zkušenost dala důvěru, že koncept může 

fungovat i v jiných koutech světa. Mezníkem v rozšíření konceptu byl pád komunismu 

a rozpad Sovětského svazu na počátku 90. let. První komunitní nadace ve střední Evropě se 

objevila na Slovensku v Banské Bystrici, jež se zformovala ze sociální agentury a to poté, co 

člen rady navštívil USA a inspiroval se tímto konceptem. Spoluzakladatelem nadace se stalo 

město, jehož vklad umožnil nadaci začít s poskytováním grantů a sháněním zdrojů od 

rezidentů. Počátky byly velmi obtížné, nadace se soustředila na zvyšování drobných 

příspěvků od velkého počtu lidí. Zásadní význam pro rozvoj nadace mělo strategické 

financování od zahraničních dárců, zpočátku zejména od amerických nadací  C.S.Mott 

a Rockefeller Foundation.  

Do České republiky se tento nový filantropický model dostal až o téměř 80 let později 

transformací první komunitní nadace, jež dnes nese název „Ústecká komunitní nadace“. Byla  

založena za podpory grantu od americké nadace CSMott, dalšími promotéry byla Nadace VIA 

a Nadace Open Society Praha. Komunitní nadace v západní Evropě měly tendenci růst více 

organicky, zejména v porovnání s národy z dřívějšího východního bloku, kde bylo hlavní úsilí 

vedené mezinárodním financováním (Sacks,2008). Zahraniční financovatelé byly tedy hnací 

silou v Evropě.  

 

Tabulka 3  - Výběr Evropských zemí s letopočty vzniku prvních komunitních nadací 

 

Velká Británie 1976 Česká republika 1998

Belgie 1976 Polsko 1998

Slovensko 1994 Irsko 1998

Německo 1996 Itálie 1999  

Zdroj: Sacks 2008, vlastní zpracování  

 

2.3.2.1. Velká Británie 

 

První komunitní nadace „The Dacorum Trust“ mimo severní Ameriku byla založena 

ve Velké Británii v roce 1976 (Walkenhorst, 2010; Sacks 2008). Další komunitní nadace 

odstartovala svůj rozvoj v roce 1979, jednalo se o „Northern Ireland Voluntary Trust“, jež je 

dnes známa jako komunitní nadace pro Severní Irsko. Nadace byla vytvořena na podporu úsilí 

dobrovolných a komunitních skupin pro vypořádání se s vážnými sociálními, ekonomickými 



 

26 

 

a komunitními problémy v severním Irsku. Její rozvoj byl tehdy částečně financován vládou 

a  prostředky, jež si nadace zajistila sama. 

 

Národní vláda převzala primární odpovědnost za plnění sociálních, zdravotních 

a vzdělávacích potřeb občanů po 2. světové válce založením sociálního státu. Až v roce 1980 

se vláda odvracela od tohoto modelu a hledala možnosti jak přenést zodpovědnost za vlastní 

potřeby na občany, proto se začaly hledat cesty pro vybudování a udržení zdrojů. Vláda 

snížila státní financování pro dobrovolné a komunitní organizace a posunula se k uzavírání 

smluv za poskytnutí určité služby. Vláda pro ně hledala alternativní zdroj financování, 

společně s CAF zřídila jednotku Community Trust Development, jež byla financována 

Charles Steward Mott Foundation
7
 (dále CSMott), aby podpořila a aktivně pomohla rozvinout 

koncept komunitních nadací v UK poskytnutím grantů, které by vedly k založení 6 nových 

komunitních nadací (Daly, 2008. Jung 2013). Za tímto krokem byl také osobní impuls ředitele 

„CAF“, který v roce 1980 obhajoval přenos formy komunitních nadací do UK. Stalo se tak po 

jeho návštěvě v USA, která byla podporovaná CSMott. Byl přesvědčen, že úspěch 

komunitních nadací v USA by mohl být zde replikován (Daly, 2008). Zpočátku byl progres 

pomalý. Špatný stav ekonomiky a nejistota jak přizpůsobit americký filantropický model se 

ukázaly jako překážky v šíření konceptu komunitních nadací (Sacks, 2008) 

Komunitní nadace, které vznikaly poté, byly některé financovány státem, jiné od 

místních, národních a mezinárodních investorů. Významným růstem komunitních nadací byl 

počin CAF a CSMott, když v roce v roce 1991 společně zřídily fond ve výši 2 milionů liber 

s cílem povzbudit komunitní nadace zvýšit jejich nadační prostředky. V konkurenčním 

procesu uspěly nakonec tři, každá obdržela 600 tisíc liber. Tyto granty měly přitáhnout i jiné 

dárce. Nadace, které nepřijaly granty, pokračovaly ve svých vlastních kampaních a byly velmi 

úspěšné. Ve stejném roce za podpory CSMott se vytvořila členská asociace pro komunitní 

nadace (poté přejmenována na Community Foundation Network), jejíž role byla podporovat 

růst komunitních nadací, poskytovat kolektivní strategický směr a pomáhat členům. Na konci 

desetiletí dosáhly komunitní nadace celkového počtu 50 s více než 65 milionech v aktivech 

(Jung, Harrow, Phillips 2013). 

 

                                                 
7
 Charles Steward Mott Foundation (CSMott) je jednou z největších  komunitních nadací v USA, jež vznikla v 

roce 1926. Mott byl inženýrem, podnikatelem, filantropem a předním  průmyslníkem ve Flintu, stát Michigan. 

Prodal rodinnou firmu na výrobu náprav výměnou za akcie  General Motors. Postupně vyměnil i zbylá procenta 

akcií a stal se ředitelem společnosti, kde v představenstvu pracoval 60. let. V tomto období se General Motors 

stala největším světovým výrobcem aut.  
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Růst počtu komunitních nadací podporuje vláda tím, že se zaměřuje na rozhodování 

a iniciativu v řešení sociálních problémů na místní úrovni a na způsob financování dodávky 

místních služeb skrz komunitní nadace (Sacks, 2008). Většina komunitních nadací založená 

po roce 2000 se vyvinula jako poskytovatel grantů statutárních fondů, tedy mnohem více se 

spoléhají na státní financování než původní model komunitních nadací, což je činí více 

zranitelnými (Jung, Harrow, Phillips 2013).  

 

Fakta: v současnosti je ve Velké Británii 46 komunitních nadací, které získaly akreditaci. 

Jejich počet je stabilní a 95% populace má přístup ke komunitní nadaci. Granty byly okolo 71 

milionu liber (2015-2016) a celkový počet jejich příjemců-organizací byl cca 20 tisíc, 

příjemců-jednotlivců byl cca 8,5 tisíc v roce 2016 (Guide to CF in UK, 2017)  

 

2.3.2.2.   Slovenská Republika 

Po rozpadu Sovětského svazu a pádu komunismu se zde v roce 1994 objevila první 

nadace komunitního typu ve střední a východní Evropě (Sacks, 2000). Název komunitní 

nadace Zdravé město Banská Bystrica symbolizoval cíl úsilí lidí, jež stáli u vzniku nadace, 

aby se z Banské Bystrice stalo město, které by svým obyvatelům nabízelo podmínky pro 

zdravý život (Novotna, Štogr.2002), a jehož občanská komunita by byla zdravá, když se bude 

aktivně podílet na životě komunity a řešení problémů (Sacks, 2000). Tomuto založení 

předcházela dřívější činnost nadace (od r.1991), která byla založena banskobystrickým Rotary 

Clubem jako nezisková nevládní organizace na podporu konkrétního projektu „Zdravé město“ 

Světové zdravotnické organizace (WHO), a která fungovala především na základě nadšení  

zakladatelů. Zpočátku její činnost fungovala na základě realizace vlastních projektů, poté se 

ale ukázalo, že tato cesta vedla k únavě lidských zdrojů a nedostatečnému vytváření zdrojů 

finančních. Chyběla systémová, komplexní, profesionálně organizovaná, finanční 

a zprostředkovatelská podpora, což byl důvod k založení komunitní nadace (Novotna, Štogr. 

2002). 

Nadace prošla tedy v roce 1994 procesem transformace a nechala se inspirovat 

modelem komunitních nadací z USA, aby mohla lépe naplnit své poslání posílení sociálního 

kapitálu, kde se občané budou angažovat ve věcech veřejných a zlepšit kvalitu života v 

regionu. Myšlenku tohoto konceptu přivezl člen správní rady ze své cesty do Flinu, kde má 

domov americká nadace C.S.Mott. Toto rozhodnutí bylo podpořeno tím, že město Banská 

Bystrica odsouhlasilo vstup do aktivit nadace, učinilo dar ve výši 1 milion SKK a stalo se 

jejím spoluzakladatelem (Novotna, Štogr. 2002). Ve správní radě zasedli členové Rotary 
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klubu, zastupitelé města a aktivisté z projektu „Zdravé Město“(Malombe,2000). Dalším 

impulsem k transformaci byla hořká zkušenost při realizaci dětského hřiště, kdy nadace 

zabezpečila vše potřebné k projektu, ale rodiče dětí se neangažovali, což bylo podmínkou 

a akce skončila fiaskem. Lídři si uvědomili psychologické limity občanské angažovanosti, 

resp. sociálního kapitálu a museli hledat jiné cesty svého fungování (KNZM, 2018).  

Nový model komunitních nadací byl na Slovensku velkou výzvou, protože procházelo 

ekonomickými a politickými změnami a chyběla zde vzájemná důvěra. Díky počátečnímu 

vkladu z města mohla Zdravé město začít poskytovat místní granty a shánět zdroje od 

místních občanů a mezinárodních dárců. Získávání zdrojů z malé a nově vytvořené komunity 

k dosažení dlouhodobých cílů bylo obtížné. „Zdravé město“ se tedy soustředila na zvyšování 

malých příspěvků od velkého počtu lidí středních tříd (Sacks, 2000).„Jelikož se jednalo o 

první komunitní nadaci v centrální a východní Evropě, sloužila zde jako model pro rozvoj 

komunitních nadací“ (Sacks, 2008: 37).  

Zásadní význam pro rozvoj nadace mělo strategické financování od zahraničních 

dárců, zpočátku zejména od amerických nadací  C.S.Mott a Rockefeller Foundation. Jako 

mechanismus pro získávání místních zdrojů fungoval grant na principu: sežeň místní dárce 

a dáme ti ekvivalentní částku (Malombe, 2000). Postupně rozšířila svoji působnost na okolí 

Banské Bystrice a od roku 1998 do okresu Zvolen. Princip komunitních nadací se šířil dál 

a v roce 2003 se spojilo 8 komunitních nadací a vytvořilo Asociaci slovenských komunitních 

nadací. O dva roky dříve se přijal zákon, který představil koncept nadačního jmění, jenž byl 

ustanoven na částku nejméně 200 tisíc SKK.  

 

Fakta: dnes je zde 12 komunitních nadací (Sacks, 2008). Dle výroční zprávy z roku 2016, 

KNZM podpořila projekty v celkové částce 11 871,16 Eur a její výnosy od nadací byly cca 

21 tisíc Eur, od firem a institucí cca 1900 Eur, od jednotlivců obdržely dary v celkové 

hodnotě 6 tisíc Eur.  

 

2.3.2.3.  Česká Republika 

 

Do České republiky se tento nový filantropický model dostal až o téměř 80 let později po 

vzniku první komunitní nadace v USA, kdy v roce 1997 vznikla transformací první komunitní 

nadace, jež dnes nese název „Ústecká komunitní nadace“. Počátky tohoto seskupení sahají 

o několik let dřív. Na počátku se zformovala skupina lidí pod názvem „Fokus Ústí nad 

Labem“, kteří pomáhali jedné konkrétní skupině mentálně postižených, a kteří se shodli 
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v tom, že chtějí prosazovat jiný přístup k těmto klientům. Brzy zjistili, že je potřeba, aby se 

začali zabývat i ostatními aspekty sociální pomoci, ostatními cílovými skupinami a nalezli 

obecnější řešení pro sociální problematiku v regionu. Volali po nezbytném partnerství mezi 

různými poskytovateli služeb a veřejným, soukromým a sociálním sektorem. Oslovili tedy 

lidi z těchto sektorů a snažili se o společnou změnu a v roce 1993 vytvořili nadaci 

„Regionální fond“. Nadace vstřebávala první zkušenosti o komunitních přístupech ze 

zahraničí a o vzájemné kooperaci všech zainteresovaných stran a zrodil se tak projekt 

komunitního plánu péče. Projekt zahrnoval spolupráci zainteresovaných subjektů, změny 

vztahů klient-poskytovatel a hlavně veřejné projednávání toho, jak formulovat a nalézt shodu 

o cílech a prostředcích sociálních činností (Novotna, Štogr. 2002). V této době člen 

představenstva představil ostatním kolegům koncept komunitních nadací v Americe. 

Následně byl představen i zástupcům města Ústí nad Labem a setkal se s pozitivní odezvou. 

Byl atraktivní zejména z toho důvodu, že řešil dva problémy najednou, tjst. byl schopný 

vytvořit si zdroje do budoucna a současně řešil aktuální problémy (Malombe, 2000). 

Z důvodu získávání zdrojů a rozvojových záměrů dochází k vnitřní strukturalizaci, tjst. 

rozdělení organizace na část zabývající se nadační prací a na komunitní centrum zabývající se 

sociální oblastí (Novotna, Štogr. 2002).  

 

   V závěru roku 1996 oslovili americkou nadaci CSMott s žádostí o finanční podporu na 

založení komunitní nadace v Čechách. V roce 1997 získávají od této nadace první grant na 3-

leté bázi umožňující jim změnu z regionálního fondu na první komunitní nadaci v ČR 

(Malombe, 2000), dnes s názvem Ústecká komunitní nadace (dále UKN). Tato podpora od 

americké nadace povzbudila a urychlila probíhající procesy a umožnila konkrétní krok 

k oddělení komunitní nadace (UKN) od centra (Fokus) zabývající se péčí o duševně nemocné. 

U zrodu konceptu komunitních nadací stála kromě americké nadace CSMott, také Nadace 

VIA
8
 a Nadace Open Society Praha

9
. Za dlouhodobé cíle si UKN stanovila stát se nezávislým 

sebevědomým subjektem a  spoluvytvářet prostor pro spolupráci různých zainteresovaných 

stran, které se chtějí podílet na rozvoji komunity, iniciovat a spoluorganizovat proces 

zjišťování problémů a potřeb komunity a získávat finanční prostředky a poskytovat granty 

(Novotna, Štogr. 2002). Představenstvo se skládalo z 10 členů, představitelů státních institucí 

                                                 
8
 Nadace Via: nezávislá česká nadace získávající prostředky výhradně od nadací, firem, individuálních dárců a 

výnosů z nadač.jmění. Vznik v r.97 jako navázání činnosti na pobočku americ.nadace The Foundation for a Civil 

Society. 
9
 Nadace Open Society Fund Praha: zal.v roce 92 jako součást mezinárod.sítě nadací Open Society Foundations, 

kterou založil americký filantrop George Soros a která působí ve více než 70 zemích světa. 
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jako úřad práce, zdravotní pojišťovna, ředitelů místních bank a místních podniků a lidí ze 

soukromého sektoru (Malombe, 2000). Další podporu, zejména technickou obdržela nadace  

i  od dalších amerických nadací včetně Silicon Valley Foundation
10

. Hlavním finančním 

podporovatelem byla CSMott (Sacks,2000). 

V letech 1998-2004 byly realizovány dva víceleté programy zaměřené na rozvoj 

komunitně orientovaných organizací. Byly financovány různými zahraničními dárci, ale vznik 

nových komunitních nadací nepřinesly. Na konci roku 2005 byl spuštěn program Fondem na 

podporu občanské společnosti ve střední a východní Evropě
11

 a administrovaný Nadací VIA 

na podporu rozvoje komunitních nadací v ČR, kterého se zúčastnilo 5 organizací včetně 

Ústecké komunitní nadace a většina ze zapojených se přeměnilo na komunitní nadace. Tato 

skupina spojila síly a v roce 2006 založila Asociaci komunitních nadací v ČR (Sacks, 2008).  

Fakta: V současnosti existují 4 komunitní nadace pokrývající 10% území ČR a sloužící 9,6 

% české populace. Objem nadačního jmění bylo v roce 2014 celkem 85 mil. Kč, a celková 

výše nadačních příspěvků byla cca 2 mil Kč (AKNCR, 2018).  

Asociace komunitních nadací  

V roce 2006, kdy Asociace komunitních nadací  vznikla, se její členové shodly na 

„mimimu komunitních nadací“, kde shrnuly základní body činnosti komunitní nadace, 

které považovaly za smysl její činnosti a její role. Jednalo se o jedno z východisek pro její 

další práci a formování v rámci komunity a východisko, jehož součástí by měl být vznik sítě 

komunitních nadací v ČR. Asociace převzala garanci za většinu aktivit vztahující se ke 

komunitním nadacím, tjst. podpora rozvoje a spolupráce komunitních nadací a propagace 

myšlenky jejich modelu. Mezi její priority patří budování platformy pro setkávání 

komunitních nadací a vzájemnou spolupráci; podpora a koordinace postupu českých KN vůči 

mezinárodním finančním zdrojům; rozšíření geografického pokrytí ČR komunitními 

nadacemi; zvyšování povědomí o komunitních nadacích mezi dárci a veřejností a iniciace 

aktivit zaměřených na získávání nových finančních zdrojů. V současné době sdružuje osm 

subjektů, čtyři jsou členové nadační části, jež jsou přihlášené ke komunitnímu zaměření 

činnosti, tjst. Ústecká komunitní nadace; Jihomoravská  

                                                 
10

 Silicon Valley Community Foundation: americká nadace s domovem v San Franciscu v „křemíkovém údolí“, 

která se stala největší komunitní nadací na světě s 8 miliardami dolarů v aktivech. 
11

 Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe („CEE Trust“): byl založen v r.2001 jako nezávislá 

veřejná dobročinná organizace s finanční podporou od soukromých amerických  nadací (Rockefeller, Ford, 

C.S.Mott, German Marshall, Atlantic, German Marshall, Open Society Institute) . Vytýčil ci za cíl podpořit 

rozvoj a dlouhodobou stabilizaci občanské společnosti ve střední a východní Evropě.  
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komunitní nadace; Komunitní nadace Blanicko-Otavská a Tři brány, komunitní nadace pro 

vědění, umění a civilizaci. Zbylé čtyři
12

 tvoří podpůrnou část podílející se na šíření myšlenky 

komunitních nadací (AKNCR, 2018).  

 

1) Ústecká komunitní nadace 

Je první a nejstarší komunitní nadací v ČR a také druhou nejstarší ve střední Evropě. 

Její počátky sahají do roku 1993, formálně založena jako komunitní nadace v roce 1997 

(historie vzniku a rozvoje je viz.výše). Za 21 let se jí podařilo naakumulovat nadační jmění ve 

výši 41 mil. kč (včetně finančních prostředků z NIF). Podpořila více než 1300 projektů 

neziskových organizací v celkové výši přes 38 mil. Kč díky darům od místních firem, 

jednotlivců a výnosům nadačního jmění. Ve fiskálním roce 2016 podpořila 130 dobročinných 

projektů částkou téměř 2,7 mil. korun, největší objem prostředků směřoval do vzdělávání. 

(Výroční zpráva UKN, 2016). V r. 2006 se stala jednou ze zakládajících členů Asociace 

komunitních nadací. 

 

2) Jihomoravská komunitní nadace 

Vznikla v roce 2008 z iniciativy občanského sdružení Echo Moravia. Podporuje 

a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji občanské společnosti na Jižní Moravě, zejména 

kulturní, výchovné, ekologické, sportovní a další projekty přinášející prospěch místní 

komunitě a rozvoji regionu. Dle poslední zveřejněné výroční zprávy z roku 2013 podpořila 9 

dobročinných projektů částkou cca 100 tisíc korun. Nadační jmění má na bázi základní 

povinné částky, kterou vyžaduje zákon o nadacích, tjst. 0,5 mil. Kč. tzn.  že nepřijala 

v minulosti žádné finanční prostředky z NIF na rozdíl od ostatních českých komunitních 

nadací (Výroční zpráva JKN, 2013). V roce 2006 se sdružila s ostatními komunitními 

nadacemi do asociace komunitních nadací.  

 

3) Komunitní nadace Blanicko-Otavská  

Její počátky sahají do r.1995, kdy vzniklo volné sdružení občanů na podporu obnovení 

lidových tradic a kulturního dění v obci Putim v okrese Písek. Dva roky poté byla 

zaregistrována jako nadace a v roce 2001 úspěšně obdržela prostředky z NIF do svého 

nadačního jmění, jehož výnosy a zvyšování umožnily podporu pravidelných grantů. 

Následovala změna názvu na Nadaci Vltava a rozšíření působnosti z obce Putim a Blanicko 

                                                 
12

 Subjekty, jež podporují šíření myšlenky KN: Nadace Veronica, Nadace Via, Nett s.r.o., Podnos 
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do celého Jihočeského a Plzeňského kraje. V r. 2003 byla vybrána do 2-letého programu 

posílení regionálních nadací realizovaného Nadací VIA za podpory prostředků CEE Trustu 

(viz.výše), jež umožnil celkovou profesionalizaci činnosti nadace. Rozšířená působnost se 

ukázala jako problematická z pohledu kapacit a komunikace poslání nadace, a tak se vrátila 

k původnímu regionu a poslání. V roce 2006 se stala jednou ze zakládajících nadací Asociace 

KN (Konabo, 2018). Výše nadačního jmění v roce 2016 byla více než 20 miliónů korun ve 

finančním majetku, prostředky z NIF byly cca 19,9 mil Kč (Výroční zpráva, 2016). 

 

4) Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci 

 

Komunitní nadace Tři brány působí ve Vyškově od roku 1994, původně jako Nadace 

Gymnázia Vyškov a od r. 2006 pod plným názvem. U zrodu nadace stála skupinka několika 

lidí, což byl ředitel gymnázia a pár jeho absolventů. Základem nadačního jmění se stalo 

dědictví občanky Vyškova, která odkázala gymnáziu svoje úspory a byt. Od r. 99 zahájila 

spolupráci s Fórem dárců, čímž se jí dostalo větší informovanosti a metodického vedení. 

Přerod v nadaci komunitní si vyžádala správa příspěvků z NIF, spojená se závazkem 

vyhlašovat otevřená grantová řízení. Bylo to v r. 2000, kdy byla vybrána s dalšími 64 

nadacemi k získání nadačního příspěvku ve výši cca 10,5 mil. kč.do svého nadačního jmění. 

Posláním nadace je podporovat vytváření podmínek pro plnohodnotný život lidí regionu 

nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. Tím se jí rozšířilo pole 

působnosti, tjst. povinnost vyhlašovat grantové programy a veřejná výběrová řízení a zařadila 

se mezi grantující nadace. Výše nadačního jmění v roce 2016 byla více než 23 miliónů korun 

včetně prostředků z NIF. (Výroční zpráva Tři brány, 2018). 

 

2.4.  Shrnutí       

 Komunita je vlastně společenství lidí, které něco sbližuje, existují mezi nimi zvláštní 

sociální vazby a obývají určitý prostor. Tradiční komunita byla charakteristická tím, že její 

členové byli na sobě vlastně závislí, museli si společně zajišťovat obživu a obranu. Tato 

samostatnost se ztratila, ale neztratila se spřízněnost a sdílení určité identity, které vede 

k jejich setkávání. V dnešní mediální době ne nezbytně fyzickému. Každý z nás žije v určité 

komunitě, přes ty sousedské až po velké státy, EU, atd.. Existuje mnoho typů komunit, 

nejčastěji jsou rozlišeny podle důvodu vzniku a jejich přetrvávání. Pro tuto práci jsou důležité 

komunity místní, též lokální a rezidenční, jež reprezentují pozůstatky komunity tradiční, kde 
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občany sbližuje určitý prostor, kde společně dočasně či trvale žijí. Mají společnou historii, 

sdílejí společné hodnoty, účastní se různých aktivit a vyznačují se vysokým stupněm 

solidarity (Phillips podle Friče a Vávry, 2012). 

 Hovoříme-li o solidaritě, její součástí je filantropie jako akt dobrovolné aktivity pro 

blaho ostatních, resp. ve veřejném zájmu. V komunitě můžeme hovořit o komunitní 

filantropii, kdy jednotlivý občané či místní organizace přispívají finanční prostředky ve 

prospěch druhých, aby zlepšili kvalitu a podmínky života v místě, kde žijí a pracují např. 

vzdělanostně, kulturně, apod. Hodnotou takto pojaté filantropie je spoluvytváření společné 

zodpovědnosti a vzorů jednání na formování vazeb ke společným cílům (Novotná, Štogr, 

2002). Komunitní filantropie buduje majetek, zejména místní aktiva od místních dárců. Dále 

kapacitu (vztahy, znalosti, aj..) a důvěru, která vyvolává angažovanost a pocit místní 

odpovědnosti a posilování sociálního kapitálu.  

Nástrojem a prostředkem pro dárcovství občanů, skrz které dochází k dopadu na 

společnost, resp. komunitu, jsou různé filantropické organizace. Jednou z nich jsou nadace, 

které jsou vytvořeny na bázi sdružení majetku, jež jsou zakladatelem určeny k určitému účelu, 

tradičně veřejně prospěšnému. Je samostatnou právnickou osobou, jež je plně způsobilá 

k právům a povinnostem. Zakládají se většinou na dobu neurčitou, předpokládá se, že nadace 

bude dosahovat trvale veřejně prospěšných či dobročinných účelů za použití výnosů 

z nadačního majetku. Základním hybatelem nadace je její zakladatel, který rozhoduje o výši 

majetkového základu, o účelu a činnosti nadace, o organizační struktuře, atd.. 

Charakteristickými rysy nadace jsou účel, majetek a organizace (Ronovská, 2012). Nadace 

může být založena k těmto třem účelům: společensky či hospodářsky užitečný účel, veřejně 

prospěšný účel a dobročinný účel.  Majetek je materiální základna pro činnost nadace, tvoří 

ho nadační jmění a ostatní majetek. Vnitřní poměry organizační struktury zakladatel upravuje 

podle svých představ a potřeb. Obligatorními orgány nadace jsou správní rada a kontrolní 

orgán, který tvoří buď kolektivní dozorčí radu či individuální orgán, tjst. revizora.  

 Jedním z druhů filantropických organizací, jež jsou charakteristické svoji vazbou na 

komunitu, jsou komunitní nadace. Ty nejsou brány z právního hlediska jako specifické právní 

formy, ale platí pro ně stejné podmínky jako pro nadace obecně. Komunitní nadace fungují 

v určité geografické oblasti, budují zdroje a distribuují nadační příspěvky, aby splnily potřeby 

komunity.  Základním kamenem jejich práce je získávání zdrojů od široké škály dárců 

a spravování darovaných prostředků, jde o vybudování základny zdrojů, jimiž bude moci 
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obsluhovat dlouhodobou potřebu komunity. Je grantující a rovněž operující nadací, tedy 

zahrnující i podpůrné prvky jako je např. asistence či vzdělávání, aj. Komunitní nadace mají 

významnou roli v posilování „přemosťujícího“ sociálního kapitálu, jež pomáhá v upevňování 

soudržnosti komunit a schopnosti společného jednání místních obyvatel. Počty komunitních 

nadací celosvětově stále stoupají, jejich forma se stala nejrychleji rostoucí v oblasti 

organizované filantropie (Sacks, 2000). Největším motorem rozšíření tohoto modelu je 

flexibilita a schopnost přizpůsobit se různým kulturním, sociálním a právním prostředím. 

Rozvoj komunitních nadací je zejména silný v USA, Kanadě a Evropě (Atlas komunitních 

nadací, 2018). 

 

První komunitní nadace byla založena v Severní Americe, konkrétně v USA cca před 

sto lety, kde místní bankéř pan Goff  přišel s revoluční myšlenkou sloučit několik fondů 

místních filantropů, které ležely ladem, protože jejich účel již nebyl aktuální do jednoho 

nadačního jmění a tím zajistit že se tyto prostředky mohou využít na aktuální potřebu jejich 

města, kterou bude vyhodnocovat rada místních občanů. Tento filantropický model zde velmi 

rychle „zdomácněl“ a rozšířil se do ostatních koutů světa. Z Ameriky se koncept rychle 

rozšířil do Kanady, bylo tomu jen několik let poté. V Evropě se první komunitní nadace 

objevily ve Velké Británii v 70. letech.  

 

V zemích střední a východní Evropy se objevily jako součást transformace společnosti 

po pádu komunismu, první komunitní nadace byla založena na Slovensku v 90. letech. U nás 

se objevila o několik let poté, dnes nese název Ústecká komunitní nadace. V současnosti u nás 

existují čtyři komunitní nadace, sdružené v Asociaci komunitních nadací. Esenciální 

podporou, a to zejména finanční pro počáteční rozvoj komunitních nadací ve střední Evropě 

sehrály americké nadace a to zejména CSMott. Komunitní nadace v západní Evropě měly 

tendenci růst více organicky, zejména v porovnání se státy dřívějšího východního bloku, 

kde bylo hlavní úsilí vedené mezinárodním financováním (Sacks,2008). Zahraniční 

financovatelé byly tedy hnací silou v Evropě.  
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3. PRAKTICKÁ  ČÁST  

 

Tato část práce je blíže věnována konkrétnímu metodologickému postupu, který byl ke 

zkoumání zvoleného tématu použit. Dále je popsán realizovaný výzkum a jeho výsledky. 

 

3.1.  Metodologie výzkumu  

 

3.1. 1.  Formulace výzkumných otázek    
 

Hlavní otázka: V čem jsou a v čem nejsou komunitní nadace v ČR opravdu komunitní? 

Odpověď by měla popsat, na základě studia literatury, specifika komunitních nadací 

odlišných od ostatních typů nadací a popsat vznik a rozvoj komunitních nadací v USA, ve 

světě, u nás.  

Pod-otázky:  

Diplomová práce se bude zabývat tím, jaká specifika jsou s komunitními nadacemi spojována 

v odborné literatuře a otázkou, v jakých rysech naplňují předpokládaná specifika komunitních 

nadací. 

1. „Specifika, odlišnosti“ - jaké odlišnosti komunitních nadací od ostatních typů nadací 

identifikují různí autoři v literatuře? Odpověď by měla popsat a identifikovat hlavní specifika 

nadací, které budou pak důležitá pro interpretaci, zda je české komunitní nadace naplňují. 

Bude se jednat o analýzu odborné literatury k tématu a srovnávání. 

 

2. „Naplnění hlavních specifik“  - naplňují české nadace hlavní specifika komunitních 

nadací, která se popsala na základě studia literatury? Odpověď bude rozebírat, jestli naplňují 

české nadace tyto identifikovaná specifika. Bude se jednat o analýzu dokumentů nadací 

a rozhovory a jejich srovnáváním se specifiky. 

 

3.1.2. Výzkumná strategie  

 
 S ohledem na téma a výzkumné otázky byla zvolena kvantitativní výzkumná strategie 

založená na deduktivním způsobu poznání. Toto poznání vychází z obecně formulovaného 

problému ve formě hypotéz. Hypotézy navrhují, jaké spojení mezi proměnnými bychom měli 

najít. Sebraná data jsou použita k testování teorie, tzn. že dedukujeme hypotézy z teorie 

s cílem ověřit, zda se hypotéza potvrdí či nikoli. Data, která získáváme z testování hypotéz, 
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mají podobu čísel. Výsledkem tohoto výzkumu je poznání, které lze zobecnit na celou 

populaci, validita tohoto zobecnění je měřitelná (Disman, 2000). Tento výzkum dává shodné 

výsledky při opakované aplikaci, pokud se stav pozorovaného objektu nezměnil. Tento 

výzkum při silné standardizaci vede k vysoké reliabilitě a k silné redukci informací, 

tudíž k nízké validitě (Disman, 2000). 

3.1.3. Metody sběru dat 

 
 Pro první pod-otázku (specifika, odlišnosti), jež se zakládá na analýze odborné 

literatury k tématu, jak o komunitních nadací píšou různí autoři, bude používána sekundární 

obsahová analýza dokumentů.  Je zamýšleno, v empiricky zaměřené literatuře ke 

konkrétnímu tématu, analyzovat společné vlastnosti a charakteristiky komunitních nadací, 

které se odlišují od ostatních nadací a posléze identifikovat jejich hlavní specifika. Analýza 

dokumentů je „analýza jakéhokoli materiálu, který je zdrojem informací relevantních cílům 

studie“ a tou chápeme „výzkumnou strategii založenou na analýze již existujícího materiálu, 

příp. materiálu, jež vzniklá interakcí mezi výzkumníkem a účastníky výzkumu“ (Miovský, 

2009:98). V této analýze je zásadní její kvalitativní interpretace. Při analýze má výzkumník 

nejmenší možnost zdrojové materiály ovlivnit a měnit, ovlivnit může to, s jakou pečlivostí 

bude materiály získávat. Analýza dokumentů je intenzivní rozbor, důležitá je podmínka 

maximální otevřenosti výzkumníka k tvorbě zajímavých, nových a nekonvenčních závěrů. 

Nevýhodou této metody je fakt, že vstupná data jsou dána, tudíž nevíme přesně, za jakých 

okolností vznikala (Miovský, 2009).  

 Jedná se o analýzu a hodnocení obsahu písemných textů, která tvoří jádro metody 

(Gavora 2000). Dokumenty jsou vše zapsané a zaznamenané, mohou být zanalyzovány 

z různých hledisek. Analýza dokumentů je především důležitá, když se jedná o časově 

vzdálené, historické události (Hendl, 2005). Výhodou této strategie je rozmanitost dokumentů 

a rovněž tak, že data nejsou vystavena působení zdrojů chyb nebo zkreslení, jež vznikají při 

uskutečňování rozhovorů nebo pozorování (Hendl, 2005). Sekundární analýza dat užívá dat 

sebraných pro jiný výzkum, která se však vztahují k našemu (Disman, 2000).  

 Dle Miovský (2009), důležitou součástí tohoto výzkumu je identifikace relevantních 

dokumentů a toho, jak je budeme získávat a vyhledávat. Pro tento postup je zapotřebí stanovit 

si kritéria, podle kterých budeme dokumenty vyhledávat a zodpovědět si tyto typy otázek: 

„Jaké typy dokumentů jsou relevantní výzkumným otázkám a cílům, kde se tyto dokumenty 

vyskytují a v jaké formě, jak lze tyto dokumenty získat pro výzkumné účely, jaká omezení 
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pro výzkum plynou z povahy těchto dokumentů, a jak s různými typy dokumentů bude 

v průběhu výzkumu nakládáno?“ (Miovský, 102:2009). Pro posouzení kvality a validity 

zdrojů dat byly vytvořeny tyto kritéria: a) druh dokumentu - kdy vznikl a za jakým účelem. 

Zejména hodnotíme jaký je osobní, prostorový, časový a kulturní vztah mezi dokumentem 

a autorem; b) vnější znaky a stav dokumentu - vzhled, stav, aj..; c) obsah dokumentu – jeho 

vnitřní znaky; d) určení dokumentů - jak se účel, za kterým byly vytvořeny, promítl do jejich 

vnitřní a vnější formy; e) původ dokumentů - odkud pochází, kým byl vydán, atd. (Tamtéž, 

2009). 

 Dle Gavory (2000) se používá tento postup při realizaci obsahové analýzy textů: 

1) vymezení základního souboru, který tvoří všechny texty vymezené problematiky. Pokud je 

soubor značně velký, pak se z něho musí udělat výběr. Tento výběr se může udělat podle 

různých kritérií, které si zvolí výzkumník, a které odpovídají záměru výzkumu. Dále se 

2) vymezí významové jednotky textu. Ty může tvořit např. slovo, idea, tvrzení, téma či celý 

text. Následně se stanovují 3) analytické kategorie, které klasifikují významové jednotky. 

Správné stanovení těchto kategorií je klíčové pro obsahovou analýzu. Tyto kategorie musí být 

přiměřeny zkoumanému problému; musí zahrnovat každý možný prvek obsahu, který souvisí 

se zkoumaným problémem a musí se vzájemně vylučovat, tj. nesmí se překrývat. Ve 

výzkumu můžeme použít jakýkoli počet těchto kategorií, který vyhovuje záměru výzkumu, 

a každou kategorii můžeme rozdělit do subkategorií. Úzké kategorie vedou k jemnější 

analýze, širší k hrubší. Poté následuje 4) kvantifikace, kdy se pro analytické kategorie zjišťuje 

jejich frekvence, průměr, aj. a seřadí se do přehledných tabulek. Kromě hledání frekvence se 

rovněž hledají vztahy mezi několika analytickými kategoriemi či vztahu mezi obsahovými 

kategoriemi a jinými proměnnými. Měli by se kvantifikovat jen ty kategorie, jejichž výskyt je 

dostatečný. Posledním krokem analýzy textů je interpretace zjištěných frekvencí, kde se 

zjištěné kvantitativní údaje slovně interpretují.  

 Co se týče fází výzkumu při aplikaci analýzy dokumentů Miovský podle Mayring 

(1990) uvádí, že první fází by měla být jasná formulace problému, cílů a výzkumných otázek. 

Poté by mělo následovat určení toho, co je výchozím materiálem a měli by se popsat způsoby, 

jak je chceme získat. Navazuje nashromáždění dokumentů a jejich revize. Měli bychom také 

zhodnotit dokumenty podle kvality a validity podle základních kritérií. Předposlední fází je 

analýza a interpretace dokumentu ve smyslu formulovaného problému a otázek a konečně 

zpětná reflexe a realizace závěrečné zprávy“.  
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 Populace zde není soubor lidí, ale soubor sdělení. Nejcitlivější operací v procesu 

obsahové analýzy je konstrukce dobrých kategorií, do kterých bude obsah kódován (Disman, 

2000). Je definována jako kvantitativní metoda, tudíž zde musí být definice kvantitativních 

jednotek, ve kterých bude měřen rozsah sdělení, který patří do určité kategorie. Tyto 

kvantitativní jednotky bývají definovány na 2 úrovních: záznamové jednotky, ve kterých 

měříme rozsah. Pokud jsou tyto záznamové jednotky malé a jejich obsah by mohl být zařazen 

do nesprávné kategorie, pak potřebujeme i kontextuální jednotky (Disman,2000). 

 Pro druhou podotázku - naplnění hlavních specifik, která se zakládá na empirickém 

výzkumu a různých zdrojích dat, a kde je cílem dozvědět se hlavní závěr, bude použita 

zejména analýza dokumentů nadací a dále nestrukturovaný rozhovor k doplnění dat, 

která nebyla zjištěna z písemných dokumentů. Kombinací různých metod dochází k vzájemné 

validizaci (Hendl, 2005). Hlavním motorem triangulace je neustálý proces porovnávání 

a konfrontování toho, co je o studovaném problému známo z literatury, z osobní zkušenosti 

aj. Výzkumník použije ke studiu zkoumaného fenoménu různé sady dat, různé druhy analýz, 

či různé perspektivy (Chenail, 1998). Obsahovaná analýza je i vhodným výzkumným 

nástrojem k ověření zjištění, které jsme uskutečnili pomocí jiných metod. Takto můžeme 

srovnat analýzu obsahu písemných textů s tím, co odpověděli  respondenti v rozhovoru. 

Výzkumník potom vyhodnotí shody a rozdíly zjištěné pomocí těchto dvou výzkumných 

nástrojů (Gavora, 2000).  

 Rozhovor je postaven na interpersonálním kontaktu a na vytvoření otevřené 

a přátelské atmosféry. Rozhovor umožňuje volnost a pružnost a dává se v něm přednost 

otevřeným otázkám před uzavřenými (Gavora, 2000). Dle Gavory, 2000 „rozhovor je velmi 

dobrým explorativním nástrojem na zmapování problematiky, se kterou výzkumník neměl 

dosud zkušenosti, anebo která není zpracována ani v literatuře“. Aby výzkumník získal 

základní orientaci ve zkoumaném poli, použije otevřené otázky. Nestrukturovaný rozhovor 

umožňuje úplnou volnost odpovědí, což přináší nové často nepředpokládané informace 

(Gavora, 2000). Gavora uvádí pohled J. Švancary, 1980, že čím je větší spontánnost 

respondenta při tomto kontaktu, tím je validita vyšší.  
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3.1.4.  Popis zkoumaného vzorku   
 

 První pod-otázka (specifika, odlišnosti) je založena na důkladném studiu literatury 

a schopnosti její analýzy a srovnání. Jde o teoretickou sekundární analýzu literatury ke 

konkrétnímu tématu komunitních nadací, jež není podmíněna sběrem empirických dat ani 

jejich analýzou. Pro výběr analyzovaných dokumentů byla použita metoda pro posouzení 

kvality a validity dokumentů dle Miovský (2009) viz.výše. Na základě rešerše odborné 

literatury byly vybrány texty, které obsahovaly charakteristiky komunitních nadací. Tyto 

charakteristiky byly v převážené většině nalezeny v dokumentech vydaných různými 

nadacemi a asociacemi komunitních nadací. Tudíž většina zdrojových dokumentů, která byla 

podrobena analýze, má tento původ. Velmi častou praxí je, že autoři, kteří tyto charakteristiky 

definují, pracují v těchto nadacích či asociacích. Menšina dokumentů byla nalezena 

v odborných časopisech a publikacích. Pro analýzu bylo vybráno celkem 9 zdrojů, z toho 4 od 

různých autorů a 4 od asociací komunitních nadací - české, německé, britské a americké, 

které sdružují komunitní nadace na poli národním. A konečně 1 z globálního atlasu 

komunitních nadací sdružující informace o mezinárodních výzkumech komunitních nadací 

celosvětově.  

Pro hledání specifik komunitních nadací byl použit postup viz.výše dle Gavory (2000): 

vymezení základního souboru - významových jednotek textu - analytické kategorie – 

kvantifikace - interpretace. 

Druhá pod-otázka je založena na empirických datech, a to na studiu dokumentů nadací a na 

rozhovorech s představiteli nadací. Pro sběr dat byla použita obsahová analýza dokumentů 

a rozhovory. Zkoumaný vzorek představují čtyři komunitní nadace, které jsou v České 

republice přihlášené ke komunitnímu zaměření činnosti, a které jsou u nás jediné. Z hlediska 

dokumentů jsem použila poslední zveřejněné výroční zprávy nadací a jejich webové stránky. 

Informace byly doplněny prostřednictvím rozhovoru s představiteli komunitních nadací, 

konkrétně jejich výkonnými řediteli.  

3.1.5. Etika 

 U výzkumu by měly být zváženy jeho etické aspekty, které by každý výzkumník měl 

pečlivě zvažovat. Prvním principem je důvěrnost, kdy jména se mohou uvést, jen pokud s tím 

všichni účastníci souhlasí. Druhým je získat souhlas od účastníků výzkumu, který by se měl 
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zdokumentovat (Švaříček, Šeďová a kol, 2007). V této práci byli osloveni všichni výkonní 

ředitelé zkoumaných nadací nejprve písemně e-mailem a dotázáni, zda by byli ochotni tyto 

žádané informace poskytnout. Všichni souhlasili s poskytnutím informací prostřednictvím 

telefonického rozhovoru. Každý rozhovor se čtyřmi respondenty trval v průměru cca 45 

minut. Diplomová práce bude nejenom zveřejněna, ale rovněž, dle domluvy s respondenty, 

budou její výsledky předány představitelům každé komunitní nadace. Neméně důležitá je 

etika v praxi, což je schopnost všimnout si etických souvislostí, když na to přijde, a také 

schopnost etické otázky promýšlet a vhodně na ně reagovat. Výzkumník by se měl zabývat 

neustále vlastními kroky a jejich dopady na průběh výzkumu. Tato reflexivita je aktivní 

proces, neustávající, který provází každou fázi výzkumu a je zde důležité i kritické zvažování. 

Důležitými etickými principy jsou úcta k lidem, úcta k soukromí, zachování lidské 

důstojnosti, princip prospěšnosti a princip spravedlnosti (Guillemin, Gillam, 2004). 

3.2.  Analýza dat 

 
 Analýza dat se skládá ze dvou částí. První je analýza odborné literatury z oblasti 

nadací a filantropie, jež bude analyzovat specifické charakteristiky komunitních nadací  

s cílem nalézt hlavní specifika, ty poté budou demonstrovány v přehledové tabulce s 

komentářem. Druhá část analyzuje srovnání těchto specifik s českými komunitními nadacemi.    

 

3.2.1. Analýza specifických charakteristik komunitních nadací  

 

Komunitní nadace se liší od jiných nadací řadou unikátních charakteristik. Řadu těchto 

specifických charakteristik mají společnou, ale v řadě jiných se liší. Každá je unikátní tím, 

jak byla a je formována místními tradicemi, historií a kulturou a tím, jaké se snaží plnit 

potřeby místních oblastí, kde působí. Dokonce i v regionech, kde působí po nejdelší dobu, se 

vyvinuly změny ve struktuře a v důrazu a to díky tomu, že je koncept přizpůsobivý, proto je 

možné v každé zemi a oblasti formovat komunitní nadaci tak, aby padla svým unikátním 

okolnostem (Sacks, 2008).  Níže budou následovat definice specifických charakteristik 

komunitních nadací od různých autorů.  

 

Na základě teoretické analýzy odborné literatury budou poskytnuty definice 

specifických charakteristik komunitních nadací celkem z 9 zdrojů, z toho 4 jsou od různých 

autorů, jež se ve svých publikacích specializují na komunitní nadace. U každého autora je 

uveden odkaz na poznámku pod čarou, kde je popsáno z jakých publikací se charakteristiky 
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extrahovaly a co bylo nalezeno na internetu o autorech, resp. jaké zkušenosti s touto oblastí 

mají. Dále od 4 asociací komunitních nadací - české, německé a americké a sítě britských 

nadací, které sdružují komunitní nadace na poli národním. A konečně 1 z globálního atlasu 

komunitních nadací sdružující informace o mezinárodních výzkumech komunitních nadací 

celosvětově. V průběhu rešerše odborné literatury byly charakteristiky komunitních nadací 

nalezeny v literatuře různých asociací komunitních nadací a v publikacích vydaných zejména 

různými nadacemi. Tyto zjištěné specifické charakteristiky budou analyzovány a seřazeny 

v přehledové tabulce. Výsledek tohoto přehledu vyústí do identifikování hlavních a vedlejších 

odlišností - specifik komunitních nadací, které budou sloužit jako důležitý podklad pro 

zjištění a interpretaci výzkumné otázky v čem české komunitní nadace naplňují tyto zjištěná 

specifika.  

 

Specifické charakteristiky, které uvádí Eleanor W.Sacks
13

 (2008:17-18), které převzala 

z Globální poradní rady WINGS
14

, Brazílie: 

1) „Usilují o zlepšení kvality života v definované geografické oblasti“. 

2) „Jsou nezávislé na kontrole či vlivu od jiných organizací, vlády a donorů“. 

3) „Jsou řízené výborem občanů
15

 široce odrážejícím komunitu, kterým slouží“. 

4) „Poskytuje granty jiným neziskovým skupinám, aby oslovila širokou škálu vznikajících 

a měnících se potřeb komunity“. 

5) „Usiluje o budování stálého zdroje pro komunitu, nejčastěji skrz vytvoření svěřených 

fondů od široké škály donorů, včetně místních občanů, korporací, vlády, jiných nadací, 

neziskovek“. 

6) „Poskytuje služby donorům, aby jim pomohla dosáhnout jejich filantropických cílů“. 

7) „Angažuje se v široké škále komunitního vůdcovství a aktivit partnerství, slouží jako 

katalyzátoři, organizátoři, spolupracovníci a zprostředkovatelé k vyřešení problémů 

a k rozvoji řešení pro důležitá komunitní témata“. 

                                                 
13

 Tyto charakteristiky jsou převzaty z publikace „An International Perspective on the History, Development and 

Characteristics of CF vydanou nadací Bertelsmann v Guterslohu v Německu, na jejíž práci se podílela. Dle stop 

vyhledaných na interneru pracuje jako konzultantka a expert na neziskové organizace 

https://www.issuelab.org/authors/profile/eleanor_w_sacks , vydala několik publikací. V roce 2008 působila v  

The Center on Philanthropy na Indiana University, Portland, Oregon, USA. 
14

 Global Advisory Commitee  of  WINGS (Worldwide Initiatives for Grantmaker Support) Sao Paulo, Brazilie: 

síť téměř 100 filantropických asociací a podpůrčích organizací v 38 zemích světa jejichž účelem je posílit, 

podporovat a poskytovat vůdcovství v rozvoji filantropie a sociálních investic. http://www.wingsweb.org/# 
15

 V originálu je to“ board of citizens“ 

https://www.issuelab.org/authors/profile/eleanor_w_sacks
http://www.wingsweb.org/
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8) „Má otevřené a transparentní politiky a praktiky týkající se všech aspektů jejich operací 

a jsou zodpovědné komunitě informováním veřejnosti o jejich účelu, aktivitách a finančním 

stavu na pravidelné bázi“. 

 

Definice charakteristik vypracovaná Suzanne Feurt
16

 (1999:5):    

1) „Nezávislá: je samostatnou právní entitou, provozovanou výhradně na dobročinné účely, je 

nezávislá na kontrole či vlivu jiných organizací, vlády či dárců“. 

2) „Vymezena územím: konkrétní specifickou oblastí, typicky město či region“.  

3) „Znalá: má důkladné znalosti o prostředí svého geografického území, které obsluhuje, 

včetně potřeb, příležitostí, lidí a institucí“.  

4) „Inkluzivní: zahrnuje všechny typy místních občanů a institucí ve svých aktivitách (např. 

ve svých správních a poradních výborech, jako příjemci grantů, atd.)“. 

5) „Trvalá: darované prostředky umožňují nadaci plánovat dopředu a řešit dlouhodobé 

problémy v komunitě. Nabízí příležitost dárcům, aby skrz jejich dar byla udělána změna do 

budoucnosti, a poskytuje finanční stabilitu pro nadaci a její příjemce“. 

6) „Inovační: neustále hledá nové nápady a přístupy při práci s dárci, neziskovými 

organizacemi a širokou veřejností“.  

7) „Flexibilní: přijímá různé formy příspěvků od všech dárců a řeší širokou škálu potřeb 

a zájmů komunity“. 

8) „Odpovědná: má otevřenou a transparentní politiku a postupy týkající se všech aspektů její 

činnosti a informuje širokou veřejnost a dárce o svých cílech, činnostech a finanční situaci 

pravidelně“.  

 

Joanne G. Carman
17

 (2001:10) uvádí, že komunitní nadace mají 3 důležité charakteristiky:  

1) „Jmění komunitních nadací je tvořeno od mnoha dárců“ 

 2) „Obsluhují konkrétní geografickou komunitu či lokalitu“  

3) „Aby byl zachován jejich daňový status jako veřejná charita, musí prokázat, že dostávají 

průběžnou finanční podporu od několika dárců“.  

 

 

                                                 
16

 S.Feurt:autorka publikace „International Perspective: models, experience and best practice“ se zaměřením na 

komunitní nadace v občanské společnosti vydanou nadací.  
17

 J.G.Carman: publikovala článek „Community Foundations – A Growing Resource for Community 

Development v Nonprofit Management and Leadership. Dle stop na internetu, pracovala/cuje na univerzitě 

v Severní Karolině a věnuje se ve své publikační činnosti neziskovému sektoru. 

https://www.linkedin.com/in/joannecarman/ 

https://www.linkedin.com/in/joannecarman/


 

43 

 

Peter Walkenhorst
18

 (2010:676) uvádí tyto charakteristiky: 

1) „Je nezávislou filantropickou organizací“ 

2) „Funguje ve specifické geografické oblasti“ 

3) „Buduje trvalou sbírku darovaných fondů od mnoha dárců“ 

4) „Poskytuje služby těmto dárcům“ 

5) „Vytváří granty“  

6) „Ujímá se vůdcovství komunitních aktivit, aby splnila široké spektrum současných 

a dlouhodobých potřeb ve své dané oblasti“. 

 

Charakteristiky z Asociace komunitních nadací 
19

 v České republice (2018:2) 

1) „Působí na vymezeném území a její činnost je zaměřena na komunitu. Komunitou je míněn 

okruh lidí, kteří se nějak podílejí na životě v tomto území, jejichž život je anebo byl, s tímto 

územím spojen, komunita je otevřena těm, kdo se do tohoto života chtějí zapojit“.  

2) „Odhaluje problémy a možnosti (potenciál) komunity, aktivně vtahuje do dění a zapojuje 

do různých procesů potencionální hráče a aktéry“. 

3) „Podílí se na utváření vizí a společných cílů komunity, vytváří k tomu potřebné nástroje 

a přispívá k vytváření podmínek umožňující řešení pociťovaných problémů“.  

4) „Je finančním zdrojem pro aktivity a aktéry života v komunitě a získává a sdružuje za tímto 

účelem prostředky z různých zdrojů. Získané prostředky používá přímo k podpoře komunity 

i k vytváření nadačního jmění určeného pro řešení budoucích výzev a problémů komunity“. 

5) „Je reprezentována nestrannou a ve svém složení různorodou správní radou“.  

 

Unikátní charakteristiky německých komunitních nadací, data z Asociace německých 

nadací
20

 (2016): 

1) Je nezisková, pracující na posílení komunálního bydlení.  

2) Je založena víc než jedním dárcem.  

3) Je ekonomicky a politicky nezávislá. Není vázána k žádné víře či politické straně. 

4) Její oblast aktivit je geograficky definována k městu, venkovské oblasti či regionu. 

                                                 
18

 Peter Walkenhorst: autor příspěvku „Foundations, Community“ v mezinárodní encyklopedii občanské 

společnosti od autorů Anheier, Helmut a Toepler. Dále autor publikace „Building Philantropic and Social 

Capital: The Worf of Community foundations“ a jiných publikací v této oblasti. Dle stop na internetu, působí 

v nadaci Bertelsman v Německu jako ředitel programů komunitních nadací.   

19
 AKNCR : podporuje rozvoj KN a organizací, které se KN chtějí stát, vznik v r. 2006. Členská základna tvoří  

4 členy komunitních nadací v ČR a dále několik subjektů podpůrčích. 
20

 Asociace německých nadací (Bundesverband Deutscher Stiftungen) https://www.buergerstiftungen.org/  

https://www.buergerstiftungen.org/de/start.html
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5) Musí stále zvyšovat svoje nadační jmění. Tím dává všem občanům, kteří se cítí vázáni 

k určitému městu či regionu, a kdo schvaluje cíle nadace, příležitost k dárcovství do fondu. 

 6) Ovlivňuje široké spektrum městského a regionálního života, v prvé řadě jeho zlepšení, proto její 

cíle musí být široké“ 

7) Podporuje projekty, které se opírají o občanskou participaci či pomáhají ostatním, aby si 

pomohli sami. Tím nadace usiluje o podporu nové formy sociálního závazku. 

8) Realizuje jejich projekty veřejně a také řídí veřejné vztahy, aby dala všem občanům 

v regionu příležitost zapojit se v projektech. 

9) Může koordinovat místní síť jiných neziskových organizací v rámci města či regionu. 

10) Komunitní nadace provádí své aktivity transparentně a umožňuje aktivní účast. Má 

několik skupin (ředitelé a kontrolní orgány
21

), jež umožňuje členům komunity řídit 

a monitorovat výkon nadace.   

 

Britské komunitní nadace (2017:30) dle jejich akreditovaných standardů
22

 

1) „Nezávislá, charitativní, filantropická organizace obsluhující definovanou geografickou 

oblast, která buduje jmění k splnění potřeb místních komunit.“ 

 2) „Má různorodou radu
23

, která pracuje osvědčenými postupy správy charity“. 

3) „Má komplexní tříletý strategický plán, stejně jako roční obchodní plán. Existují příslušné 

struktury jak zajistit efektivitu a existují důkazy o účinnosti angažovanosti zúčastněných stran 

a zpětná vazba“. 

4) „Je v souladu s příslušnými právními předpisy a kodexy praxe, přejímá dobré pracovní 

postupy, zahrnuje rovnost a rozmanitost ve všech aspektech její práce. Má dohodnutý soubor 

klíčových dokumentů, politik a procedur, které jsou pravidelně přezkoumávány“.   

5) „Splňuje požadavky účetního výkaznictví a udržuje přesné finanční údaje a kontroly. 

Efektivně využívá IT systémy pro vytvoření klíčových údajů o finančním řízení a zpráv“. 

6) „Má zásady pro investice finančních prostředků a podpůrnou finanční strategii“. 

7) „Neustále hledá zdroje od široké škály dárců, aby se budovaly dotované, aj. fondy.“  

8) „Může poskytovat službu dárcům, kteří respektují její charitativní zájmy, její potřeby 

a nabídky příležitostí zapojit dárce jinými způsoby.“ 

                                                 
21

 V originálu: „…has several groups (directors and controlling bodies) in which citizens acting for other 

citizens….“ 
22

 Akreditace kvality Britských komunitních nadací: implementována v r.2007 z podnětu členů. Každá 

komunitní nadace je nezávisle ohodnocena oproti těmto domluveným standardům  každé tři roky. Tyto 

standardy potvrzují že tito členové, jež mají akreditaci jsou schopné takto fungovat a mají kapacitu.  
23

 V originálu: „has a broad based board…“ 
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9) „Má jasně vymezené potřeby a analýzy dopadu což informuje o jejím budoucím směru; 

provozuje širokou škálu grantových programů, které splňují identifikovanou potřebu 

komunity a prokazují dopad“. 

10) „Zveřejňuje grantové programy a snaží se tím zasáhnout všechny části komunity“. 

11) „Mohou prokázat jasný účel; směr a cíle; ambice; zaměření; stanovení priorit; dopad na 

sociální příčiny; je vůdcem komunity v místní oblasti a je aktivním členem sítě UKCF
24

“. 

 

Americká asociace nadací „Council of Foundations“ 
25

(2018) : 

1) Flexibilní, trvalá sbírka fondů podporovaná širokou škálou donorů. 

2) Relativně nezávislá v rozhodování, jak nejlépe využít tyto fondy ke splnění potřeb 

komunity. 

3) Je řízena radou dobrovolníků
26

, znalých jejich komunity a zapojených do občanských 

událostí. 

4) Má závazek poskytovat vůdcovství ve všudypřítomných komunitních problémech  

5) Má závazek pomáhat dárcům identifikovat a dosáhnout jejich filantropických cílů 

6) Věrná smyslu „komunity“, která má přednost před individuálními zájmy. 

 

Atlas komunitních nadací
27

  USA, (2016) uvádí tyto definiční charakteristiky:  

1) „Poskytuje granty 2) je odpovědná místním lidem 3) vyhledává místní dary 4) buduje 

inkluzi a důvěru v komunitě 5) má místní lidi
28

 jako vůdce v organizaci 6) slouží potřebám 

donorů 7) rozvíjí komunitu 8) buduje nadační jmění 9) získává finanční prostředky pro 

poskytování grantů každý rok 10) v její radě se odráží různorodost komunity
29

 11) usiluje o 

spravedlnost 12) působí pro komunitu jako finanční zprostředkovatel 13) je genderově 

vyvážená“.  

 

                                                 
24

 UKCF: je národní síť všech akreditovaných komunitních nadací napříč Velkou Británií. Sdružují celkem 46 

akreditovaných komunitních nadací.  
25

 Council of Foundations, USA: je aktivní a nezisková filantropická síť, je vůdčí asociace nadací a korporací 

poskytujících granty. Poskytuje příležitost, vůdcovství, a nástroje potřebné pro filantropické organizace aby 

rozšířili, posílili a udrželi jejich schopnost posílit společné dobro. http://www.cof.org/about 
26

 V originálu: „board of volunteers, knowledgeable about their community…“ 
27

 Atlas komunitních nadací, USA: on-line platforma sdružující informace o mezinárodních výzkumech 

komunitních nadací celosvětově.  Vznikl jako projekt partnerů: Foundation Center, U.S.(servisní organizace 

která buduje nejobsáhlejší databázi o USA), dále C.S.Mott Nadace, Cleveland Nadace, Global Fund for 

Community Foundations, WINGS (Worldwide Initiatives for Grantmaker Support), CENTRIS (centrum pro 

výzkum a inovaci v sociální politice a praxi sídlící v Africe, Brazílii a Velké Británii) 

(http://communityfoundationatlas.org/ 
28

 V originálu „having local people as leaders in the organization“  
29

 V originálu: „board reflective of community diversity“…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

http://www.cof.org/about
http://communityfoundationatlas.org/
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 Na základě analýzy vybrané literatury bylo nalezeno celkem 21 specifických rysů 

komunitních nadací, které uvádí alespoň 1 zdroj. Tyto rysy komunitních nadací jsou:  

A) Obsluhuje geograficky vymezenou oblast: mají ji konkrétně vymezenu, jedná se např. 

o spádovou oblast, obec, město, historicky vymezený region, aj. Nový občanský zákoník 

(NOZ) nevymezuje, že by nadace měla působit na geograficky vymezené oblasti. Tento rys je 

specifický, tzn. že neplatí pro všechny nadace obecně.  

 

B) Znalá oblasti, kterou obsluhuje: komunitní nadace mají důkladné znalosti o prostředí, ve 

kterém působí včetně potřeb, příležitostí, lidí a institucí. NOZ nijak nevymezuje. Jedná se 

o specifický rys, toto téma se ale v ostatních charakteristikách neopakovalo, tudíž není 

vybráno do hlavních ani vedlejších specifik.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

C) Nezávislá: či neutrální na vlivu dárců, vlády, aj. a ekonomicky, politicky a víře. Je  

nezávislá v rozhodování, jak využít fondy ke splnění potřeb komunity. Nereprezentuje žádný 

konkrétní zájem, je nestranná. Není to specifikum, je to obecný rys, který platí i pro nadace 

obecně.  

D) Řízena radou místních občanů: členové místní komunity jsou vůdci, tjst. řídí a kontrolují 

výkon nadace. Znají jejich komunitu a zapojují se do občanských aktivit a událostí. Má 

několik skupin (ředitelé a kontrolní orgány), jež umožňují členům komunity řídit a 

monitorovat výkon nadace (Německá asociace KN, 2016). NOZ nijak nevymezuje, že by rada 

nadace měla být řízena místními občany, tento rys je specifický. Jak bylo řečeno v práci 

viz.výše (kap. 2.2.1. a 2), obligatorními orgány nadace jsou správní rada a kontrolní orgán, 

který tvoří buď kolektivní dozorčí radu či individuální orgán, tjst. revizora. (Zákon 89/2012, 

§362,368).  

E) Poskytovatel grantů pro organizace a jednotlivce: poskytuje  

granty neziskovým organizacím, občanským iniciativám, aj. k řešení problémů v komunitě. 

Poskytování grantů mají ve své náplni nadace obecně, nejedná se tedy o specifikum.   

 

F) Budovatel stálého zdroje od mnoha dárců: získává a sdružuje do svého jmění různé 

formy prostředků od mnoha dárců, ty používá k podpoře komunity a k vytváření nadačního 

jmění pro řešení problémů v komunitě. NOZ neupravuje, že by nadace měla mít prostředky 

od mnoha dárců, jedná se tedy o specifikum typické pro komunitní nadace. 
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G) Vůdce komunity (na úrovni různých problémů komunity): má závazek poskytovat 

vůdcovství v odhalování  a řešení problémů komunity, působí v roli katalyzátora, 

organizátora, zprostředkovatele, jednatele, aj. Tento rys je specifický, když je zde zaměření na 

komunitu. NOZ neupravuje, že by nadace měla být vůdcem komunity. 

 

H) Transparentní politika a odpovědnost: má transparentní politiku jejich operací 

a odpovědnost nejenom místním občanům ale i dárcům a široké veřejnosti informovat je 

pravidelně o svém finančním stavu, cílech, činnostech, účelu a aktivitách. Politika každé 

nadace má být transparentní, je to normativní pohled, tjst. obecný rys.  

 

CH) Inovační: neustále hledá nové nápady a přístupy při práci s dárci, neziskovými  

organizacemi a širokou veřejností. Jedná se o obecný rys většiny neziskových organizací. 

 

I) Průvodce dárců: slouží potřebám donorů. Poskytuje flexibilní a cenově výhodné 

 služby, šité na míru zájmům a možnostem dárců, pomáhá jim identifikovat a dosáhnout jejich 

filantropických cílů. Je to obecný rys nadací. 

 

J) Zhodnocování nadačního jmění: buduje a zhodnocuje své nadační jmění a účelově 

využívá získané prostředky, resp. výnosy ve prospěch komunity. Německé komunitní nadace 

uvádí, že musí stále zvyšovat svoje nadační jmění. Zhodnocování nadačního jmění platí pro 

každou nadaci, je to obecný rys.  

 

K) Věrnost smyslu "komunity": jež má přednost před individuálními zájmy a buduje 

důvěru v komunitě. Jedná se o specifický rys. Toto téma se v ostatních definičních 

charakteristikách neopakovalo, tudíž nebylo vybráno do hlavních specifik. 

 

L) Aktivní zapojení občanů komunity: v poradních či správních výborech, jako dárci či 

příjemci grantů, jako hráči a aktéři komunity. Realizuje projekty veřejně a řídí veřejné vztahy, 

aby dala všem občanům v regionu možnost zapojit se v projektech. To, že zapojuje místní 

občany komunity do řešení problémů, je specifický rys.  

 

M) Koordinace místních sítí jiných neziskových organizací: v rámci města či regionu.  

Jedná se o téma, které je charakteristické pro německé komunitní nadace, v ostatních 

definicích charakteristik komunitních nadací ale nebylo toto téma nalezeno. 
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N) Spolupráce s jinými sektory: vytváří prostor pro spolupráci několika sektorů  

nevládní, soukromý, státní, aj. což je rys platný pro nadace obecně.  

 

O) Vytváří vize a společné cíle komunity: má jasně vymezené potřeby, jasný účel, směr 

a cíl, zaměření, stanovení priorit a dopad na sociální problémy. Vytváří k tomu potřebné 

nástroje a podmínky umožňující řešení problému. Tím rozvíjí komunitu a řeší její problémy, 

čímž přispívá ke změně do budoucna. Její cíle jsou široké. Vytváření vizí a společných cílů je 

obecný rys, se zaměřením na komunitu je to specifikum. NOZ toto neupravuje.  

 

P) Posiluje komunální bydlení: je to specifický rys. Jedná se o typické téma, které je 

 charakteristické pro německé komunitní nadace, které by měli komunitní nadace řešit, 

ale v ostatních definicích charakteristik komunitních nadací nebylo toto téma nalezeno.  

 

Q) Založena víc než jedním dárcem: tato charakteristika je specifická u německých  

komunitních nadací. V našem právním prostředí může být nadace založena jak jedním dárcem 

tak více dárci. Pokud je založena více dárci, pohlíží se na ně jako na zakladatele jediného, tjst. 

že musí jednat jednomyslně. Komunitní nadace u nás nejsou brány z pohledu právní úpravy 

jako specifická právní forma, platí pro ně stejné podmínky jako pro všechny nadace obecně. 

Jedná se tedy o specifikum, ale jelikož byla tato charakteristika uvedena jen u německých 

komunitních nadací, nebude se jednat o hlavní specifický rys.   

 

R) Různorodá rada: je otevřená všem, v její radě se odráží různorodost komunity, zahrnuje 

všechny typy místních občanů, reprezentuje různé zájmové skupiny. NOZ neupravuje, že by 

nadace měla mít různorodou správní a dozorčí radu, jedná se tedy o specifikum typické pro 

komunitní nadace.  

Tyto specifika budou v datech zjišťována následně:   

Dle Guo, Brown (2006:276), „komunitní nadace ztělesňují hodnoty, talenty a filozofii jejich 

lídrů. Zejména představenstvo je považováno za nezávislý řídící subjekt, který by měl široce 

reprezentovat komunitu, kterou obsluhuje a je odpovědné za misi, směr a politiku nadace.“ 

Rada nadace by měla tedy široce reprezentovat komunitu, tjst. zahrnovat všechny typy 

občanů. Dle americké asociace grantujících nadací (2018), nadace by měly zahrnovat tyto 

principy inkluze
30

 národnost, rasu, gender, sex.orientaci, věk, ekonomické okolnosti, třídu, 

                                                 
30

https://www.cof.org/topic/diversity-equity-inclusion  a jejich politika  https://www.cof.org/content/councils-

policy-inclusiveness 

https://www.cof.org/topic/diversity-equity-inclusion
https://www.cof.org/content/councils-policy-inclusiveness
https://www.cof.org/content/councils-policy-inclusiveness
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znevýhodnění, geografii, filosofii. Tato asociace žádá své členy, aby měly podobné závazky 

k inkluzi, aby byly více efektivní a posílily jejich schopnosti přispět naší měnící se 

společnosti. Pro české prostředí byl výběr zúžen na tyto kritéria různorodosti: 1) národnost, 2) 

věk, 3) pohlaví, 4) geografie a přidalo se kritérium 5) povolání a 6) vzdělání.  

 

S) Inkluzivní příjemci grantů: zahrnuje všechny typy místních občanů a institucí ve svých aktivitách 

např. jako příjemci grantů. 

 

T) Aktivní člen sítě komunitních nadací: v případě britských se jedná o síť UKCF. Je  

to obecný rys platný i pro jiné nadace obecně.  

 

Srovnání  

Tabulka č.5 obsahuje komparaci vybraných odborných zdrojů o komunitních nadacích 

z hlediska výše uvedených 21 specifik. Některá specifika uvádí jen jeden zdroj, na jiných se 

shoduje více zdrojů. Na základě srovnání obsaženého v tabulce 5 můžeme určit tři hlavní 

specifika (která uvádí víc než ¾ zdrojů) a tři vedlejší specifika, na kterých se shodla alespoň 

třetina zdrojů (3 z 9).  

Hlavní specifika jsou:  

1) Obsluhují vymezenou geografickou oblast 

2) Budovatel stálého zdroje od mnoha dárců 

3) Vůdce komunity 

Vedlejší specifika jsou:  

1) Řízeny radou místních občanů 

2) Vytváří vize a společné cíle komunity 

3) Různorodá rada  

 

V bodech C (Nezávislá), E (Poskytovatel grantů pro organizace a jednotlivce), H 

(Transparentní politika a odpovědnost) a I (Průvodce dárců) nastala shoda více zdrojů, nejsou 

ovšem zahrnuty do specifik, jelikož se jedná o obecný rys, který platí i pro nadace obecně. 

Nejedná se tedy o specifikum. 
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Tabulka 4 – Přehled specifik komunitních nadací  

C
h

a
ra

k
te

ri
st

ik
a

W
. 

S
a

ck
s

S
. 

F
e

u
rt

J.
G

.

C
a

rm
a

n

P
. 

W
a

lk
e

n
h

o
rs

t

Č
e

sk
á

  

a
so

ci
a

ce
 

n
a

d
a

cí
 

N
ě

m
e

ck
á

 

a
so

ci
a

ce
 

n
a

d
a

cí
 

B
ri

ts
k

á
 s

íť
 

a
k

re
d

it
o

v
a

-

n
ý

ch
 K

N

A
m

e
ri

ck

á
 

a
so

ci
a

ce
 

n
a

d
a

cí

G
lo

b
a

ln
i 

A
tl

a
s 

K
N

C
e

lk
e

m
 

S
p

e
ci

fi
-

k
u

m

V
e

d
le

jš
í 

sp
e

ci
fi

k
u

m
 

H
la

v
n

í 

sp
e

ci
fi

k
u

m

A
O

b
sl

u
h

u
je

 g
e

o
g

ra
fi

ck
y

 v
y

m
e

ze
n

o
u

 o
b

la
st

7

B
Z

n
a

lá
 o

b
la

st
i,

 k
te

ro
u

 o
b

sl
u

h
u

je
1

C
N

e
zá

v
is

lá
 

6

D
Ř

íz
e

n
a

 r
a

d
o

u
 m

ís
tn

íc
h

 o
b

ča
n

ů
4

E
P

o
sk

y
to

v
a

te
l 

g
ra

n
tů

 p
ro

 o
rg

a
n

iz
a

ce
 a

 

je
d

n
o

tl
iv

ce
4

F
B

u
d

o
v

a
te

l 
st

á
lé

h
o

 z
d

ro
je

 o
d

 m
n

o
h

a
 d

á
rc

ů
8

G
V

ů
d

ce
 k

o
m

u
n

it
y

7

H
T

ra
n

sp
a

re
n

tn
í 

p
o

li
ti

k
a

 a
 o

d
p

o
v

ě
d

n
o

st
5

C
H

In
o

v
a

čn
í 

1

 I
P

rů
v

o
d

ce
 d

á
rc

ů
6

J
Z

h
o

d
n

o
co

v
á

n
í 

a
 r

ů
st

 n
a

d
a

čn
íh

o
 j

m
ě

n
í 

1

K
V

ě
rn

o
st

 s
m

y
sl

u
 "

k
o

m
u

n
it

y
"

1

L
A

k
ti

v
n

í 
za

p
o

je
n

í 
o

b
ča

n
ů

 k
o

m
u

n
it

y
2

M
K

o
o

rd
in

a
ce

 m
ís

tn
íc

h
 s

ít
í 

ji
n

ý
ch

 n
e

zi
sk

o
v

ý
ch

 

o
rg

a
n

iz
a

cí
 

1

N
P

rů
b

ě
žn

í 
fi

n
a

n
čn

í 
p

o
d

p
o

ra
 o

d
 n

ě
k

o
li

k
a

 d
á

rc
ů

1

O
V

y
tv

á
ří

 v
iz

e
 a

 s
p

o
le

čn
é

 c
íl

e
 k

o
m

u
n

it
y

 
3

P
P

o
si

lu
je

 k
o

m
u

n
á

ln
í 

b
y

d
le

n
í

1

Q
Z

a
lo

že
n

a
 v

íc
 n

e
ž 

je
d

n
ím

 d
á

rc
e

m
 

1

R
R

ů
zn

o
ro

d
á

  r
a

d
a

5

S
In

k
lu

zi
v

n
í 

p
ří

je
m

ci
 g

ra
n

tů
2

T
A

k
ti

v
n

í 
čl

e
n

 s
ít

ě
 k

o
m

u
n

it
n

íc
h

 n
a

d
a

cí
 

1

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2018
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Zjištěná specifika bychom mohli vysvětlit modelem práce komunitních nadací 

následovně.  

 Komunitní nadace by měla být schopna kombinovat různé role a prvky. Musí být 

schopná administrovat nadační jmění, získávat prostředky a nakládat s nimi. Velký důraz 

musí klást na získávání dárců a budování zdrojů od široké škály dárců a na spravování 

darovaných prostředků. Je nadací poskytující granty, musí provádět tedy sběr potřebných dat 

a jejich vyhodnocování a spolu s dárci formulovat nadační programy. Je také nadací operující, 

tedy její činnost zahrnuje i podpůrné prvky, asistence, vzdělávání, atd.  Její základní zaměření 

je téma zdrojů, ale myšleno šířeji než jen aktuální využití dostupných finančních zdrojů. Jde 

o vybudování základny zdrojů, resp. neustále rostoucích zdrojů, jimiž bude moci obsluhovat 

dlouhodobou potřebu komunitu.  

 

 Podle Novotné, Štogra (2002:20) komunitní nadaci jde o „veškeré zdroje dynamiky 

v komunitě, jejím cílem je rozvinout existující potenciál a spoluvytvářet prostředí pro rozvoj 

komunity, je aktivním nositelem změny a partnerem ostatním subjektům v komunitě“. Jejich 

rolí je vytvářet pozitivní vztahy v komunitě a ovzduší důvěry a spolupráce a to formou 

poskytování grantů, organizováním akcí pro veřejnost, zprostředkování informací a kontaktů, 

konzultací, aj. Přivádí komunitní hráče za jeden stůl a společně s nimi hledá řešení na 

problémy komunity. Velkou důležitost přikládá morální podpoře a povzbuzování místních 

lídrů. Komunitní nadace se musí opírat o znalost své lokality a realistická očekávání tempa 

změn, jelikož potenciál k jejich prosazování nemusí být velký. Práce komunitních nadací se 

neukazují v krátkých časových obdobích, ale v dlouhodobých (Novotna, Štogr, 2002). 

Komunitní nadace se podílí na řešení místních problémů, a tak hrají důležitou roli 

v komunitním rozvoji. 

 Nadace zapojuje dárce a příjemce do rozvoje komunity, nejen finančně, ale zve je na 

různé nadační akce, zapojuje je do investičního poradního výboru, aj. Nadace má vytýčené 

oblasti prioritního zájmu, které podporuje v rámci svých grantových kol, ale s dárci diskutuje 

o jejich zájmech a vytváří nástroje pro jejich realizaci. Zapojování dárců do rozvoje komunit 

je pro ně práce na celé budoucí století (Novotna, Štogr, 2002). Na obrázku č. 4 viz. níže, je 

načrtnut cyklus dárcovství a jeho dopadu na komunitu: 1. – komunitní nadace pracují s dárci 

na všech úrovních, od drobných individuálních dárců až po velké zahraniční dárce. 2. –  
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komunitní nadace zapojují dárce, tím pracují společně k dosažení jejich filantropických cílů, 

jež pokrývají zájem a potřebu komunity. 3. - pracují společně, aby vytvořili nový fond 

či využili stávající k realizaci příspěvku (CF Canada, 2018).  

 Nadace pracuje na bázi principu správy fondů. Peníze do nadačního jmění z místních 

zdrojů získává přes zakládání různých fondů, např. dárcem jmenované fondy, fondy dle 

zájmu dárce, kombinované fondy, otevřené grantové fondy či organizováním různých akcí 

(Výroční zpráva UKN, 2016). 4. – příspěvek od dárce je přidružen do aktiv nadace, 

investován na základě pečlivého dohledu a výnos použit na poskytnutí grantu. 5. – nadace 

distribuuje granty do různých oblastí. Poskytování nadačních příspěvků z fondů se řídí 

grantovou politikou fondů a pravidly grantových výborů fondů. Některé fondy vyhlašují 

otevřená grantové kola, jiné fondy poskytují nadační příspěvky bez otevřených výběrových 

řízení. Každý fond má svůj statut, ve kterém jsou podrobně popsány pravidla hospodaření 

fondu, jeho grantová politika a další organizačně právní náležitosti (Výroční zpráva UKN, 

2016). 6. – dopad na komunitu v podobě grantů, budování partnerství a shromažďování 

znalostí, zdrojů a odborných znalostí k stimulaci myšlenek a posílení komunity (CF Canada, 

2018). 

Obrázek 4 - Cyklus dárcovství a jeho dopad na komunitu 

  
Zdroj: Community Foundations of Canada, 2018 (online, cit. 3.4.2018) 

 Podle Novotné, Štogra (2002:48) „hlavním posláním nadace je posilování sociálního 

kapitálu a zvyšování kvality života v regionu“. Pojednáním o významné roli komunitních 

nadací při vytváření sociálního kapitálu se budu zabývat v následující kapitole. Komunitní  



 

53 

 

nadace ztělesňuje hodnoty, talenty a filozofii jejich lídrů. Role managementu a správní rady 

při vytváření poslání a vizí nadace je esenciální. Vize nadace se rodí postupně, s novými 

nápady přichází většinou management, členové správní rady, členové poradního grantového 

výboru. Podle Novotné a Štogra (2002), svým profesionálním managementem zajišťuje 

činnosti, které by pro většinu běžných organizací byly nedosažitelné. 

3.2.2. Analýza dat – srovnání naplnění specifik komunitních nadací  

 

Na základě získaných informací z odborné literatury a určení hlavních specifik, 

zde nyní porovnáme a analyzujeme, v jakých rysech naplňují čtyři české komunitní nadace 

tyto hlavní specifika komunitních nadací, a zjistíme, v čem jsou a v čem nejsou komunitní.  

 

3.2.2.1.  Ústecká komunitní nadace (dále UKN)  

 

1) Obsluhuje vymezenou geografickou oblast 

UKN působí v Ústeckém kraji, konkrétně v okresech Ústí nad Labem, Teplice, 

Litoměřice, Děčín a částečně v okresu Louny. Výjimečně jdou jejich granty do okresu 

Chomutov a Most, a to zatím jen na přání dárců. Uvažují o expanzi do těchto okresů 

v budoucnosti (Rozhovor 1). Z pohledu rozlohy působí na 2 814 km2, obsluhují 505 047 

obyvatel (AKNCR Profil, 2018). 

 

Obrázek 5  - působnost Ústecké komunitní nadace 

 

Zdroj: Rozhovor 2, vlastní zpracování 
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2) Řízena radou místních občanů    

 

Nadace je řízena správní a dozorčí radou. Předseda správní rady je L. Masopust, který 

v orgánech nadace funguje od r. 2001, žije a pracuje v Ústí nad Labem (UKN, 2018) 

V současné chvíli pracuje a žije dočasně v Moskvě, pravidelně se vrací do Ústí n/L, má silný 

vztah k místu (Rozhovor 1). Místopředsedové správní rady jsou A. Bednářová a M. Brejcha. 

Pí Bednářová spolupracuje s nadací od roku 2001 (UKN, 2018), žije v okrese Ústí nad Labem 

(Rozhovor 1). Pan Brejcha se stal místopředsedou v roce 1999 (UKN, 2018), v současnosti 

žije v Ústí nad Labem a je v důchodu. Členové správní rady jsou tři: I. Beránek, který je ve 

správní radě od r. 2003 a žije v Ústí nad Labem a je dlouholetý jednatel firmy Reichhold CZ, 

s.r.o. Dále M. Jonáš, který působil jako novinář v regionu (UKN, 2018), žije v okrese Teplice 

(Rozhovor 1). V současnosti podniká, s nadací spolupracuje více než 10let. Posledním je 

M. Sameš, přednosta kliniky nemocnice v Ústí nad Labem, spolupracuje s nadací od r. 2008, 

žije v Ústí nad Labem (UKN, 2018).   

 

Předseda dozorčí rady je J. Exner, působí v nadaci již od vzniku v r. 1993. V současné 

době pracuje v advokátní kanceláři a žije v Praze. Členové dozorčí rady jsou D. Bouška, 

který  s nadací spolupracuje mnoho let, v dozorčí radě je však od r. 2016, žije v Ústí nad 

Labem. Posledním členem dozorčí rady je M. Vošta, pracuje v Děčíně, kde převzal vedení 

společnosti opravující železniční vozy, od roku 2014 spolupracuje s nadací (UKN, 2018). 

 

Tabulka 4 - Přehled jmen a míst pobytu členů orgánů UKN 

Správní rada Funkce

Žije na území 

komunity*

Dozorčí 

rada Funkce

Žije na území 

komunity* 

L.Masopust předseda ANO** J. Exner předseda NE

A.Bednářová místopředseda ANO D. Bouška člen ANO 

P. Brejcha místopředseda ANO M.Vošta člen ANO 

I. Beránek člen ANO 

M. Jonáš člen ANO 

M. Sameš člen ANO 

*žije na území komunity = působnosti UKN = okresy Ústí n/L, Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny

**žije dočasně pracovně v Moskvě  

Zdroj: Webové stránky UKN (cit.5.5.2018) + Rozhovor 1, vlastní zpracování 
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3) Budovatel stálého zdroje od mnoha dárců  

 

Základním kamenem každé komunitní nadace je získávání finančních prostředků 

a vztahů s dárci. Cílem UKN je zajistit širokou dárcovskou základnu z řad firemních 

a individuálních dárců, kteří v jejich komunitě žijí, pracují či jinak působí. Z tohoto důvodu 

pořádají různé akce pro dárce (benefiční večeře, sportovní turnaje) a spravují dárcovské 

fondy. Tyto fondy fungují na stejném principu, tak jako vznikla historicky první nadace 

v Clevelandu v USA, tjst. na bázi správy mnoha fondů. Systém fondů UKN funguje tak, 

že každý dar je do nadace vložen do některého z fondů. Z hlediska nakládání s majetkem 

fondu má většina fondů tzv. permanentní a dočasnou část. Permanentní část není určena 

k čerpání, ta se pravidelně zhodnocuje a výnosy z tohoto zhodnocení se připisují do dočasné 

části. Dle výroční zprávy UKN z r. 2016 bylo téměř 2,1 mil. Kč v této trvalé části. Dočasná 

část je určena k dosahování cílů a poslání fondu, v r.2016 obsahovala téměř 1 mil. Kč. Fondy 

mají grantovou politiku a pravidla grantových výborů, kterými se řídí poskytování nadačních  

příspěvků. Některé fondy vyhlašují otevřená grantová kola, jiné poskytují příspěvky bez 

vyhlašování. Každý fond má svůj statut, který obsahuje pravidla hospodaření fondu, jeho 

grantovou politiku a další organizačně právní náležitosti (Výroční zpráva UKN, 2016). 

 

Dle poslední zveřejněné výroční zprávy za r. 2016, UKN měla celkem 21 fondů 

a jejich počet každý rok narůstá. Nadace spravuje 11 fondů, jež nesou jména obchodních 

společností a jsou rovněž i jejími dárci, dále čtyři fondy, jež nesou jména soukromých osob 

s posláním napomáhat zlepšit životní situaci určité osoby nebo zlepšit situaci v určité oblasti. 

Další tři fondy mající v názvu konkrétní účel, na který se od dárců vybírají příspěvky.  

Základním fondem nadace je otevřený základní fond, který slouží k podpoře otevřených 

grantových kol a k dárcovství z různých charitativních akcí. V neposlední řadě stipendijní 

a vzdělávací fond.   

  

UKN získává a sdružuje do svého jmění prostředky od mnoha dárců, jež používá 

k řešení problémů a podpory komunity. V poslední zveřejněné výroční zprávě za rok 2016 je 

uvedeno 92 dárců, od nichž přijímá dary. Z nichž je 54 soukromých osob, 36 obchodních 

společností a 2 neziskové organizace mající právní formu nadace a spolku. Konkrétní fondy 

a počty dárců jsou podrobně rozepsány v tabulce 6 viz. níže. Kromě 21 fondů realizovala 

UKN dle své výroční zprávy z r. 2016 jednu veřejnou sbírku na účel šikmé věže formou 

DMS. Celková částka 3,8 mil. korun v roce 2016 byla darována z řad místních firem 
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a jednotlivců. Tři největší dárci věnovali v součtu na charitu přes 1 mil. korun. Průměrný dar 

od jednotlivce byl ve výši 17 tisíc korun a od firem 72 tisíc korun. Stálým zdrojem komunity 

je nadační jmění, z jehož zhodnocování pramení výnosy, které jsou užívány k naplnění cílů 

nadace. K naplnění cílů nadace se rovněž používá ostatní majetek. Celkový nadační kapitál ke 

konci roku 2016 činil téměř 42 mil. korun, z toho bylo z NIF poskytnuto víc než 36,7 mil. Kč. 

(Výroční zpráva UKN za r.2013, 2016).  

 

Tabulka 5 – Přehled fondů a počtu dárců UKN  

 

Fond, mající v názvu Fondy Příklady fondů Dárci

Obchodní společnost 11 Fond AGC Automotive Cz, Fond Air Products 13

Jméno osoby, jež se ocitla v těžké životní situaci 1 Fond Karolínka 5
Jméno zesnulé osoby, v jež památku se fond založil 

a z kterého se poskytuíe příspěvky na oblast v které 

zesnulá osoba působila 2

Fond Miroslava Dušánka, Fond Pavly a Pavla 

Redlichových 5

Konkrétní účel 3 Fond Pomník Julia Payera, Fond Šikmá věž 20

Jméno osoby, která rozhoduje jaký účel podpoří 1 Fond Terezky a Sáry 0
Otevřený grantový fond - základní fond nadace + 

různé charitativní akce 1

Podpora grantových kol + různé charitativní 

akce: benefiční večeře, fotbalový turnaj, 57

Stipendijní fond 1 Stipendijní fond Renesance 3

Vzdělávací fond 1 Vzdělávací fond Heuréka 2

celkem 21 92 *

* Z celkového počtu 92 dárců, bylo 36 obchodních společností, 54 jednotlivců a 2 neziskové organizace  

Zdroj: Výroční zpráva UKN za rok 2016, vlastní zpracování  

 

4) Vůdce komunity (na úrovni různých problémů komunity) 

 

UKN vede komunitu v roli budovatele zdrojů, zprostředkovatele vztahu dárce-

příjemce a poskytovatele grantů. Tím, že získává a poskytuje příspěvky do různých oblastí 

kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje, čímž 

přispívá k řešení současných a budoucích problémů. Jsou otevřeni širokému spektru místních 

problémů, potřeb a potenciálu, nejsou úzce tematicky či oborově zaměřeni. V roli budovatele 

vztahu s dárci viz. bod 3), v roli zprostředkovatele a poskytovatele grantů je zde tabulka 7 

s přehledem vybraných podpořených projektů v roce 2016. 

- projekt s názvem „Burza dobrých nápadů“ za podpory Akademie pro rozvoj filantropie 

v Polsku, jež má za cíl řešit místní problémy ve světle globálních výzev (udržitelná města 

a obce, zdraví a kvalitní život, kvalitní vzdělání a konec hladu a chudoby), jelikož ty mají 



 

57 

 

místní příčiny. UKN chce propojit lidi s dobrými nápady s místními dárci a nejlepší z nich 

podpořit a poskytnout odbornou pomoc (UKN, 2018).  

- komunitně zaměřený program na podporu aktivní politiky (účast: 50 subjektů z Ústí n/L, 

např. úřad práce, zaměstnavatelé, okresní řad, aj.). Tyto subjekty společně vytvořily proces 

strategického plánování (odbor na magistrátu města).  

- pomoc v zaškolování lidí a v poskytování konzultací v projektu zaměřeném na vytvoření 

Rozvojové agentury euroregionu Labe. 

- vůdce v mapování vize ve veřejném prostoru: projekt 100 problémů v regionu, jehož výstup 

teď tvoří grantový rámec a jejich aktuální grantové programy.  

- projekt na podporu rozvoje tématu společenské zodpovědnosti (CSR) pro firmy z komunity  

(Rozhovor 1) 

-benefiční večeře, sportovní turnaje v rámci jejich fundraisingových aktivit (výroční zpráva za 

rok 2016) 

 

Tabulka 6 – Přehled podpořených projektů UKN v r. 2016 

Projekty Stručný popis

Park žije celý rok Realizace kampaně a aktivit pro místní zaměřené na znovuoživení parku 

Adopce hradní věže Podpora svépomocné podpory části zříceniny Kalich 

Zameťme si před svým prahem Podpora iniciativy místních obyv.na zajištění svépomocných uklidových akcí 

Sál Podpora místní občans.iniciativy vybudovat zázemí pro společné aktivity

Zpřístupnění věže kostela Dar na architektonicou studii k zpřístupnění věže kostela v Ústí n/L

Naučná historická stezka Podpora vzniku naučné historické stezky a obnovení jejího značení 

Učení je hra Příspěvek na pořízení naučných knih a her pro děti z výchovných ústavů

Modernizace školní knihovny Příspěvek na modernizaci knihovny v ZŠ a MŠ Petrohrad

Setkávání generací Podpora aktivit k rozvoji dialogu mezi seniory a dětmi  

Zdroj: Výroční zpráva UKN za rok 2016, vlastní zpracování 

 

UKN je rovněž v roli podporovatele rozvoje neziskového sektoru: nejenom z pohledu 

poskytnutých grantů, ale i pomoc formou konzultací s přípravou jejich žádostí o granty. 

Každý rok připravují výstavu projektů realizovaných za podpory UKN. Dále v rámci 

programu dialog, který se zaměřuje na pěstování kvalitních vztahů na bázi komunikace, se 

podílí na činnosti Asociace komunitních nadací v ČR či Fóra dárců, tím že hledají společné 

hodnoty a nesou společnou zodpovědnost (UKN, 218). Ředitel UKN zmínil, že by se rádi 

věnovali více aktivnímu vůdcovství, ale limitem je nedostatek zdrojů a kapacity (Rozhovor 

1). 

5) Vytváří vizi a společné cíle komunity 
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Obecným posláním UKN je usilování o otevřené lidské společenství a zlepšování 

podmínek života v jejich komunitě (UKN, 218). Vize UKN je obsažena v jejich grantovém 

rámci, podle kterého se řídí udělování grantů a nadačních příspěvků, což je jejich dlouhodobá 

strategie. Dle výroční zprávy z r. 2016, UKN uvádí tuto jejich vizi podpory „Vzkvétající 

místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti“, jež vznikla z výzkumu „100 

problémů – 100 příležitostí pro ústecký region“(Výroční zpráva UKN, 2016). Tato uvedená 

vize vychází ze tří široce sdílených tvrzení (tzv. teorií změn), které byly extrahovány 

z výzkumu: 1) „Když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak 

bude místo žít a vzkvétat“; 2) „Když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme 

druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají 

a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou 

vzájemnost“; 3) Když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme 

perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti 

i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity“ 

(Tamtéž, 2016).  

V souladu s touto vizí a teoriemi změn nadace ustavila tři programové pilíře, 

jejichž prostřednictvím uskutečňuje svou grantovou podporu komunity viz. tabulka 8 níže. 

Tyto společné cíle nazvala takto: První je „Lidé a místo“ – „Moje obec, můj kraj, můj 

domov“; „Tady to žije“ a „Naše obec – naše věc“ s cílem posilování sounáležitosti a vztahu 

k místu komunity. Druhým cílem jsou „Lidé s lidmi“ s podtituly „Budu dobrý, buďme dobří“ 

a „Žijeme spolu“ se záměrem budování lidské vzájemnosti. Posledním cílem jsou „Lidé 

k budoucnosti“ s podtituly „Mladým otevřeno“ a „Udržitelná budoucnost“ s cílem směřovat 

k dlouhodobé udržitelnosti (Tamtéž, 2016). Obecným cílem, ke kterému chce UKN směřovat 

je hledat věci, které by komunitu dávaly dohromady, organizovat příležitosti, kde se lidé 

mohou potkat, vytvářet konsensus a smír (Rozhovor1).  

 

Tabulka 7-  Přehled poskytnutých nadačních příspěvků nadací UKN v roce 2016 

 

Nadační příspěvky - programový pilíř Jednotlivci Částka

Neziskové 

organizace Částka Celkem

 I. "Lidé a místo" 5 159 000 25 804 584 963 584

 II. "Lidé s lidmi" 3 98 555 10 220 795 319 350

 III. "Lidé k budoucnosti" 38 686 660 11 60 000 746 660

Příspěvky mimo programové pilíře 8 159 790 30 484 417 644 207

Celkem 54 1 104 005 76 1 569 796 2 673 801  

Zdroj: Výroční zpráva UKN za rok 2016, vlastní zpracování 
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 6) Různorodá rada 

Jak je správní rada ve svém složení různorodá, aby mohla široce odrážet komunitu, 

které slouží, bylo zkoumáno z těchto hledisek:  

1) Národnost: všichni členové jsou Češi  

2) Věk: střední (30-65) a vyšší věk (65 a výše) 

3) Pohlaví: 1 žena, 8 mužů  

4) Povolání: lékař, právník, podnikatelé  

5) Vzdělání: všichni VŠ 

6) Geografie: viz. tabulka 9 níže, většina správní rady je z Ústí n/L či z okresu Ústí n/L. Jeden 

člen správní rady je z Teplic. Předseda žije v Ústí n/L, ale dočasně teď žije a pracuje 

v Moskvě. Dle ředitele UKN, předseda správní rady, tak jakožto i ostatní členové správní 

rady, mají silný vztah ke svému domovu. P. Krejčí tento stav komentoval, že by do budoucna 

rádi směřovali k různorodější správní radě z pohledu místa bydliště jejich členů.  

 (Rozhovor 1) 

 

Tabulka 8 - Přehled okresů pobytu členů SR a DR  

 

Správní rada 

Žije na území 

komunity* Okres Dozorčí rada

Žije na území 

komunity* Okres

L.Masopust Ano** Ústí n/L** J. Exner Ne Praha

A.Bednářová Ano Ústí n/L D. Bouška Ano Ústí n/L

P. Brejcha Ano Ústí n/L M.Vošta Ano Děčín

I. Beránek Ano Ústí n/L

M. Jonáš Ano Teplice

M. Sameš Ano Ústí n/L

*žije na území komunity = působnosti UKN = okresy Ústí n/L, Děčín, Teplice, Litoměřice, Louny

**žije dočasně pracovně v Moskvě  

 

Ředitel UKN dodává, že dlouhodobě zápasí s různorodostí jejich rad. Jejich správní 

rada je z většiny tvořena dárci či těmi, kteří se mohou dostat k nějakému zdroji. Dárci tedy 

vlastně tvoří jádro jejich správní rady. Pan Krejčí doplnil, že v současné chvíli je to 

pragmatické řešení, bez kterého to zatím nejde jinak, a že je to anomálie. V budoucnosti by se 

chtěli k více různorodé správní radě přiblížit a mají tento cíl v jejich dlouhodobém směřování 

(Rozhovor1). 
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3.2.2.2.  Jihomoravská komunitní nadace  (dále JKN) 

 

1) Obsluhuje vymezenou geografickou oblast  

JKN působí v jihomoravském kraji, konkrétně na okresech Břeclav a Hodonín. 

(Výroční zpráva JKN, 2013). Z pohledu rozlohy působí na 2 137 km2 a obsluhuje 270 563 

obyvatel (AKNCR Profil, 2018).    

 

Obrázek 6 – Působnost JKN 

 

Zdroj: Rozhovor 2, vlastní zpracování 

 

2) Řízena radou místních občanů 

Poslední zveřejněná výroční zpráva je z roku 2013, jež obsahuje 4 členy řídících a 

kontrolních orgánů. Z rozhovoru s ředitelkou JKN byla zjištěna současná situace a promítnuta 

v této tabulce (Rozhovor 2): 

 
Tabulka 9 - Přehled jmen a míst pobytu členů orgánů JKN 

 

Správní rada Funkce

Žije na území 

komunity* Revizor

Žije na území 

komunity*

D. Bartošová předsedkyně NE A. Ciprisová ANO 

J.Piškula člen SR NE** 

L. Nazarčuk člen SR ANO 

*žije na území komunity = působnosti JKN = okres Břeclav, Hodonín

**je původně rodák  

Zdroj: Rozhovor 2, vlastní zpracování  
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3) Budovatel stálého zdroje od mnoha dárců  

 

V poslední zveřejněné výroční zprávě za rok 2013 je uvedeno asi cca 100 dárců 

a partnerů, není zde bohužel rozděleno, kolik je z toho jen dárců. Dle rozhovoru s ředitelkou 

JKN mají průměrně ročně cca drobných 50 dárců, z toho jsou cca 60 % jednotlivci a 40 % 

firmy. V rámci jejich fundraisingových aktivit, nemají žádné veřejné peníze, veškerou jejich 

energii zasvěcují budování vztahů s jejich dárci, zejména stálými, jedná se především o malé 

dary, nemají žádného velkého dárce (Rozhovor 2). JKN je aktivní v budování různých 

fundraisingových aktivit, např: 

- každoroční dobročinná aukce vína, kde se podílejí moravští vinaři, jež darují pro tuto 

aukci svoje vína, které se následně draží. 

- Pravidelné charitativní bleší trhy, burzy krojů, benefiční večery, burza knih, 

charitativní kalendář, aj…. 

Nadační jmění je dle výroční zprávy z r. 2013 celkem cca 0,5 mil kč. JKN na rozdíl od 

ostatních tří komunitních nadací působících na území České republiky neobdržela do svého 

nadačního jmění peněžní prostředky z NIF v minulosti (Výroční zpráva JKN za rok 2013).  

 

4) Vůdce komunity (na úrovni různých problémů komunity) 

 

JKN vede komunitu v roli budovatele zdrojů, zprostředkovatele vztahu dárce-příjemce 

a poskytovatele grantů. Tím, že získává a poskytuje příspěvky do vybraných oblastí (úzce 

zaměřeni), čímž přispívá k řešení současných a budoucích problémů. V roli budovatele vztahu 

s dárci viz. bod 3), v roli zprostředkovatele a poskytovatele grantů, je zde tabulka 11 

s přehledem vybraných podpořených projektů v roce 2013. Všechny příspěvky kromě 

jednoho směřovaly do oblasti kultury a umění. Dalo by se tedy říci, že JKN je úzce zaměřena 

v poskytování nadačních příspěvků a potažmo v řešení problémů komunity v porovnání 

s ostatními komunitními nadacemi.  

JKN vede komunitu v roli pořadatele, jednatele, iniciátora a tvůrce veřejného mínění, 

jež spoluvytváří a organizuje prostor ke společnému setkávání občanů v rámci budování 

hodnot (zejména folklorních), aktivnímu zapojování občanů na území jejich komunity 

a potažmo v rámci jejich fundraisingových aktivit. S veřejným sektorem se jedná zejména 

o spolupráci na úrovni místních úřadů.  

- např. projekt Víchernice: iniciovali a spolupracovali na projektu podílet se na vydání knihy  
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tohoto názvu s fotografiemi posledních žen, které dosud oblékají lidový kroj jako svoje běžné 

oblečení.  - Dále spolupracují na folklorních přehlídkách na Podluží „Tvrdonské národopisné 

slavnosti“ či pořádají konferenci “Živý folklor“. - Pořadatel různých happeningových akcí 

např. „Dáme kroj“, „Setkání s Michaelem Horáčkem“, „Vernisáž výstavy Zuzany Osako“, aj., 

„Cimbály na ulici“.  

 

Tabulka 10 - Přehled podpořených projektů JKN v r. 2013 

 

Podpořené projekty - Žadatel Oblast Město

 "Ke kořenům spolkového života" - Obecní knihovna Kultura, umění Ratíškovice

"V Hrozénku žije budoucnost tradic"-Národopisný soubor 

Hrozének Kultura, umění Bulhary

"Omalovánka, lidové ornamenty"- D. Benešová Kultura, umění Břeclav

"Dívejme se kolem sebe" - město Velké Pavlovice Kultura, umění Velké Pavlovice

Dvorní divadlo 2013 - Dvorní divadlo, o.s. Kultura, umění Hlohovec

"Multižánrové spojení v liturgické hudbě"- Schola při kostele sv. 

Anny Kultura, umění Tvarožná Lhota

"Tvoření aneb když učení nebolí"- Galerie Efram Kultura, umění Mikulov

"Netradičně o tradicích" - Dětský národopisný soubor z.s. Vzdělávání, lidské zdroje

Dolní 

Dunajovice

 "K udržení tradic Slovácka" - Malovaný kraj Kultura, umění Břeclav  

Zdroj: výroční zpráva JKN za rok 2013, vlastní zpracování  

 

JKN vede rovněž komunitu v roli podporovatele rozvoje neziskového sektoru: 

nejenom z pohledu poskytnutí grantů, ale pomáhají se vzděláváním v oblasti managementu 

projektů, fundraisingu a jak se dostávat do médií v rámci pořádané konference „Živý folklor“, 

kde „folkloristy“ vzdělávají v těchto oblastech.  

Např. projekt „Hledáme nápady, hledáme mladé lídry“- kde hledali malé začínající spolky 

a vyhledávaly ty nejlepší nápady na soustavné zvyšování kvality života v jejich komunitě.  

 

5) Vytváří vize a společné cíle komunity  

 

Hlavním posláním JKN je rozvoj občanské společnosti a filantropie na území jejich 

komunity. Podporují kulturní, ekologické, sportovní a další prospěšné projekty, které přinášejí 

prospěch místním obyvatelům a přispívají k rozvoji regionu (JKN, 2018). Dle rozhovoru 

s ředitelkou JKN nadace funguje na bázi jejich hlavního poslání, nemají stanoveny žádné 



 

63 

 

další vize či společné cíle komunity v užším smyslu, které by se např. odrážely v jejich 

grantovém rámci (Rozhovor2). Jejich vyhlašované grantové programy v roce 2017 byly „Živý 

folklor“ a „Poznej svoji komunitu“. Program živý folklor byl zaměřen na podporu aktivního 

zapojování občanů do péče o folklorní hodnoty daného území, podporu a rozvoj lokálních 

hodnot a patriotismu poznáváním místní historie a lidových tradic a vytváření 

mezisektorových vztahů v komunitě s důrazem na efektivní využívání místních zdrojů. 

Program „Poznej svoji komunitu“ byl zaměřen na rozvoj neziskových občanských aktivit na 

území komunity, aktivní zapojování občanů do rozhodovacích procesů na místní úrovni, 

podporu a rozvoj místní filantropie, podporu a rozvoj lokálního patriotismu poznáváním 

historie, odstraňování myšlenkových bariér mezi lidmi a vytváření podmínek pro rovné 

přístupy k příležitostem (JKN, 2018).  

 

6) Různorodá rada 

Různorodost správní rady byla zkoumána z těchto hledisek:  

1) Národnost: všichni členové jsou Češi  

2) Věk: střední (30-65) 

3) Pohlaví: 2 ženy, 2 muži  

4) Povolání: someliér, předsedkyně správní rady má mnohaleté zkušenostmi v neziskové sféře  

5) Vzdělání: všichni VŠ 

6) Geografie: jeden člen z Břeclavi, tjst.na území komunity. Dva členové z Prahy a Brna, tjst. 

mimo komunitu. Ředitelka JKN k tomu dodává, že člen správní rady p. Piškula žije sice 

v Brně, ale kdysi na území komunity žil („rodák“), tudíž má k místu silný vztah. Všichni 

členové správní rady jsou dárci (Rozhovor 2). Škála různorodosti je méně široká, pokud je 

zde jen minimální počet správní rady. 

  

Tabulka 11 - Přehled okresů pobytu členů SR a DR 

Správní rada 

Žije na území 

komunity* Okres Revizor

Žije na území 

komunity* Okres

D. Bartošová Ne Praha A. Ciprisová Ano Břeclav

J.Piškula Ne** Brno

L. Nazarčuk Ano Břeclav

*žije na území komunity = působnosti JKN = okres Břeclav, Hodonín

**je původně rodák  

Zdroj: Rozhovor 2, vlastní zpracování  
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3.2.2.3.   Komunitní nadace Blanicko-Otavská  (dále „Konabo“) 

 

1) Obsluhuje vymezenou geografickou oblast  

Konabo působí v Blanicko-Otavském regionu, kam patří Protivínsko, Písecko, 

Strakonicko a Vodňansko. Konkrétně se jedná o okresy Písek a Strakonice (Výroční zpráva, 

2016). Z pohledu rozlohy pokrývají území cca 2 159 km2 a obsluhují 141 604 obyvatel 

(AKNCR Profil, 2018). 

 

Obrázek 8 – působnost Komunitní nadace Blanicko-Otavské 

 

Zdroj: Rozhovor 3, vlastní zpracování 

 

2) Řízena radou místních občanů  

Jména a funkce členů správní a dozorčí rady byla zjištěna z poslední zveřejněné 

výroční zprávy za rok 2016. Jména byly doplněny o místa jejich bydliště na základě 

rozhovoru s ředitelem Konabo, vše je promítnuto v této přehledové tabulce: 

 

Tabulka 12  - Přehled jmen a míst trvalého pobytu členů SR a DR  
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Správní rada Funkce

Žije na území 

komunity* Dozorčí rada Funkce

Žije na území 

komunity*

Ing. M. Procházka předseda ANO M. Kodádek předseda ANO

V. Jindra místopředseda NE B.Pudíková místopředseda ANO

Mgr. M. Johanna 2.místopředseda ANO M. Zoch člen ANO

J. Budínová člen ANO Judr. V. Jablonský člen NE**

Mudr. Jan Kolář člen ANO

*žije na území komunity = působnosti KN Konabo = okresy Písek a Strakonice

**dříve žil na území komunity, jeden ze zakladatelů nadace  

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2016 + Rozhovor 3, vlastní zpracování  

 

3) Budovatel stálého zdroje od mnoha dárců 

 

Těžiště práce Konaba spočívá v získávání finančních prostředků. V roce 2016 

podpořilo činnost a aktivity nadace celkovou částkou 228 700 Kč celkem 32 dárců, z toho 16 

organizací a 16 jednotlivců (Výroční zpráva Konabo, 2016). Ředitel nadace Konabo potvrdil,  

že mají cca 30 dárců ročně (Rozhovor 3). Získané prostředky a výnosy z nadačního jmění 

využívá Konabo ve prospěch obecně prospěšných aktivit v komunitě, a to zejména 

poskytováním grantů neziskovým organizacím. V současnosti má Konabo čtyři fondy, 

kam dárci přispívají své darované prostředky. První je účelový fond, který má zřízen jeden 

spolek z Protivína, kde se sbírají prostředky na sokolovnu. Dále dárcovský fond 

Mudr. Macháčka který je zaměřen a zdravotně znevýhodněné děti. Fond pro sociálně slabé 

žáky ze ZŠ v Protivíně a fond zaměřený na seniory. Na základě spolupráce s obcemi, vytvořili 

společné granty s obcemi, které administruje Konabo, město na něj dává polovinu peněz 

a společně připravují, na co se ten grant vyhlásí, co je aktuální potřebou v tom daném městě 

(do této spolupráce jsou zapojeny města Vodňany a Katovice). Tato spolupráce byla oceněna 

cenou Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě v r. 2013 (Rozhovor 3). 

 

Tabulka 13. – Přehled fondů Konabo  

 

Fondy

Dárcovský fond Mudr. Macháčka 1

Účelový fond Sokolovna 1

Fond pro sociálně slabé žáky 1

Fond zaměřený na seniory 1

Celkem 4  
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Zdroj: Rozhovor3, vlastní zpracování  

 

Výše nadačního kapitálu v roce 2016 bylo více než 20 mil. korun ve finančním 

majetku (prostředky z NIF byly cca 19,9 mil.kč) a za dobu její činnosti formou grantů 

a nadačních příspěvků rozdělili téměř 7 miliónů korun (výroční zpráva Konabo, 2016). 

Ředitel nadace podotkl, že v současnosti je velmi těžké investovat, bohužel výnosy 

z nadačního jmění již nejsou takové jako před 10 lety, kdy úroky byly vyšší. Nyní se nadace 

musí zaměřit více na fundraisingové aktivity a získávání prostředků z jiných zdrojů 

(Rozhovor3).  

 

4) Vůdce komunity  

Konabo vede komunitu v roli budovatele zdrojů, zprostředkovatele vztahu dárce-

příjemce a poskytovatele grantů. Tím, že získává a poskytuje příspěvky do různých oblastí 

širokého spektra, čímž přispívá k řešení současných a budoucích problémů komunity 

a k rozvoji jejich regionu. Jsou otevřeni širokému spektru místních problémů, potřeb  

a potenciálu, nejsou úzce tematicky či oborově zaměřeni. V roli budovatele vztahu s dárci viz. 

bod 3), v roli zprostředkovatele a poskytovatele grantů je viz. níže tabulka 15 přehled 

vybraných podpořených projektů v roce 2016.   

 

Tabulka 14. - Přehled vybraných podpořených projektů nadací Konabo 

 

Projekty Organizace

"Rockem proti rakovině" Pod čarou 

"Zdravotní sestra hospice" Domácí hospic Athelas

"Supervize - cesta ke kvalitnějšímu poskytování soc.služeb Fokus Písek, o.s.

"Atletické dny na ZŠ a Gymn.Vodňany ZŠ a Gymnázium Vodňany

"Hudební festival 3.věku" Centrum sociální pomoci 

"Dětské a sportovní hry pro každého" Fotbalový klub Vodňany

"Jednorázová pomoc k překonání tíživé situace rodiny, 

příspěvek na péči o syna" Jméno soukromé osoby

"Příspěvek na invalidní vozík" Jméno soukromé osoby"Vánoce pro děti z domova pro osoby se zdravotním 

postižením" Rotary club Písek  

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2016 Konabo, vlastní zpracování  

 

  Dále vede komunitu v roli jednatele, iniciátora a zejména propojovatele a partnera, 

jež spoluvytváří a organizuje prostor ke společné spolupráci zejména s veřejnou správou: 

společné grantové programy s obcemi. Obce se střídají, ve Vodňanech proběhl dokonce již 7. 
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ročník, další spolupracující města v grantových programech: Protivín, Strakonice, Katovice. 

V r. 2013 ministr vnitra ocenil tuto spolupráci jako inovaci ve veřejné správě (Rozhovor 3). 

V roli katalyzátora, jež podporuje urychlení procesu. Konabo je rovněž v roli podporovatele 

rozvoje neziskového sektoru: nejenom z pohledu poskytnutých grantů, dále z pohledu pomoci 

se vzděláváním a školením či jako zprostředkovatel informací. Např. při přechodu na nový 

občanský zákoník, poskytování  informačního servisu pro neziskové organizace skrz jejich 

partnerství s nadací VIA (Rozhovor 3). 

 

5) Vytváří vize a společné cíle komunity  

 

Posláním, tedy hlavní vizí Konaba, je podpora projektů, které přinášejí prospěch 

místním obyvatelům a k rozvoji regionu. Nejsou úzce tématicky či oborově zaměřeni, jsou 

otevřeni širokému spektru místních problémů problémů, potřeb a potenciálu, pomáhají 

v různých oblastech sociálně zdravotních služeb, životního prostředí, kultury, umění, 

vzdělávání, lidských zdrojů, v oblasti místního regionálního rozvoje, eventuálně i v dalších 

(Konabo, 2018).  

V roce 2016 bylo otevřeno „komunitní grantové kolo“, které bylo určeno pro projekty, 

které přispívají k všeobecnému rozvoji Otavsko-blanického regionu. V tomto programu 

nadace podpořila 10. projektů. Dále otevřeli „Společný program nadace a měst Vodňany 

a městyse Katovice“, v jejichž grantových kolech podpořili 18. projektů neziskových 

organizací. Z průběžného „Grantového kola Dárcovského fondu Mudr. I. Macháčka“ 

podpořila nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí, 

mládeže a organizací dětí a mládeže v Blanicko-Otavském regionu. Podpořila celkem 7 

žádostí o nadační příspěvek. Dále se řešili problémy v Protivíně, pro něž byl založen 

„Účelový fond Sokolovna“ v r.2011, ve kterém se shromažďují prostředky na rekonstrukci 

sokolovny v tomto městě. V roce 2016 se správní rada rozhodla, že začne podporovat 

„Grantový projekt podporující žáky ze sociálně slabých rodin navštěvující ZŠ Protivín“ 

financováním školního vybavení a pomůcek, aj. (Výroční zpráva Konabo za r.2016). 

Dle rozhovoru s ředitelem nadace, Konabo nemá žádné společné vize a cíle komunity 

extrahované z výzkumu potřeb komunity, apod. Jejich grantové programy pokrývají širokou 

škálu oblastí.  
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6) Různorodá rada 

Jak je správní rada ve svém složení různorodá, aby mohla široce odrážet komunitu, 

které slouží, bylo zkoumáno z těchto hledisek:  

1) Národnost: všichni členové  jsou Češi  

2) Věk: střední a vyšší věk (cca 30-65 let) 

3) Pohlaví: 2 ženy, 7 mužů  

4) Povolání: ředitel ZOO, agropolitik (práce v zemědělství), učitel, bývalá starostka obce, 

doktor, místostarosta Vodňan, zdravotní sestra, právník, pracovník v reklamních službách  

5) Vzdělání: VŠ a SŠ 

6) Geografie: 6 členů je z Písku, 1 ze Strakonic, mimo komunitu jsou 2 členové z okresů: Č. 

Krumlov a ze zahraničí (viz.tabulka 16 níže)  

 (Rozhovor 3) 

Zhruba polovina členů správní a také dozorčí rady je dárců (Rozhovor 3).  

  

Tabulka 15 – Přehled okresů pobytu členů SR a DR  

Správní rada 

Žije na území 

komunity* Okres Dozorčí rada

Žije na území 

komunity* Okres

Ing. M. Procházka Ano Písek M. Kodádek Ano Strakonice

V. Jindra Ne Č.Krumlov B.Pudíková Ano Písek

Mgr. M. Johanna Ano Písek M. Zoch Ano Písek

J. Budínová Ano Písek Judr. V. Jablonský Ne** Zahraničí

Mudr. Jan Kolář Ano Písek

*žije na území komunity = působnosti KN Konabo = okresy Písek a Strakonice

**dříve žil na území komunity, jeden ze zakladatelů nadace  

 

3.2.2.4   Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci  (dále 

“Tři brány“) 

 

1) Obsluhuje vymezenou geografickou oblast  

Komunitní nadace Tři brány působí v Jihomoravském kraji (jako „JKN“) v okrese 

Vyškov. Z pohledu rozlohy pokrývají území 876 km2 a obsluhuje 88 057 obyvatel (AKNCR 

Profil, 2018). 

 

Obrázek 9 – působnost Komunitní nadace Tři brány 
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Zdroj: Výroční zpráva za rok 2016, vlastní zpracování 

 

2) Řízena radou místních občanů  

Všichni členové správní rady žijí na území okresu Vyškov, tjst na území komunity, 

kterou obsluhuje KN Tři brány (Rozhovor 4). 

 

Tabulka 16 -  Přehled jmen a míst pobytu členů správní rady 

Správní rada Funkce

Žije na území 

komunity* Dozorčí rada Funkce

Žije na území 

komunity* 

J.Foltýn místopředseda ANO S.Srnová předseda ANO

M.Ovčáčík člen ANO Mgr. L. Hrdová členka ANO

Mgr. L. Minářová člen ANO Ing. L. Skřivánková členka NE**

T. Zedník člen ANO

Mgr. J.Hrežo člen ANO

Ing. P. Wagner člen ANO

*žije na území komunity = působnosti JKN = okres Vyškov

**původně Vyškovanka  

Zdroj: webové stránky KN Tři brány  (cit.28.5.2018)+ rozhovor 4, vlastní zpracování  

 

3) Budovatel stálého zdroje od mnoha dárců 

 

Dle slov p. ředitelky Wágnerové, KN Tři brány by se ráda přiblížila modelu správy 

několika fondů od mnoha dárců, avšak zatím se tento model na jejich území komunity 

nepodařil uchytit. Nadace funguje zatím na bázi jednorázových a spíše „mimořádných“ darů, 

cca 1-5 dárců za rok. KN Tři brány by se ráda zaměřila v budoucnu na systematické shánění 

dárců, ovšem zatím čelí fyzickým a časovým limitům (Rozhovor 4). Výše nadačního kapitálu 
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v roce 2016 bylo více než 23 miliónů korun, z toho z NIF bylo poskytnuto cca 21,9 mil. Kč 

(Výroční zpráva za r. 2012, 2016). Nadace pořádá veřejné sbírky, např. v roce 2016 byly 

pořádané dvě veřejné sbírky na revitalizaci zahrady Špitální kaple ve Vyškově včetně 

zrestaurování torza sochy a na pomoc rodině p. Holuba po úmrtí jeho manželky, celkem se 

vybralo cca 110 tisíc korun (Výroční zpráva Tři brány za rok 2016). Veřejné sbírky ovšem 

nejdou na činnost nadace.  

 

4) Vůdce komunity  

  

Tři brány vedou komunitu v roli budovatele zdrojů, zprostředkovatele vztahu dárce-

příjemce a poskytovatele grantů. Tím, že získává a poskytuje příspěvky do různých oblastí, 

které přinášejí prospěch místním lidem a přispívají k rozvoji regionu. Jsou otevřeni širokému 

spektru místních problémů, potřeb a potenciálu, nejsou úzce tematicky či oborově zaměřeni. 

Poskytují granty podle aktuálních grantových programů, které vždy po několika letech 

 obměňují podle aktuální situace v regionu. Dá se říct, že do všech oblastí, kam je to potřeba, 

jelikož co není skryto pod pojmy vědění a umění, skrývá se pod pojmem civilizace-jež 

zahrnuje široké spektrum dalších oblastí (Rozhovor 4).V roli budovatele vztahu s dárci viz. 

bod 3), v roli zprostředkovatele a poskytovatele grantů, v přehledové tabulce 18 viz.níže je 

uveden výběr realizovaných projektů (Výroční zpráva Tři brány za rok 2016).  

 

Tabulka 17 - Přehled podpořených projektů nadací Tři brány v r. 2016 

 

Projekty Organizace

"Literární čaje o páté" Klub přátel knihovny Karla Dvořáčka, z.s. 

"Učíme se a soutěžíme v šachu" Sportovní klub Vyškov

"VIP host sv. Mikulášem" Dialog a generační soužití, z.s.

"Dobrovolnický program Vyškov" ADRA, o.p.s.

"Den Země-voda kolem nás" Lipka, p.o., pracoviště Rychta

"Dětské a sportovní hry pro každého" Fotbalový klub Vodňany

"Běháme srdcem 2016" Gymnázium a SOŠZE Vyškov

"Vesnické tradice stále živé" ZŠ a MŠ Moravské Prusy  

Zdroj: Výroční zpráva Tři brány za rok 2016, vlastní zpracování  

 

Dále vede komunitu v roli pořadatele, jednatele, iniciátora a spolupracovníka, zejména 

při spolupráci s neziskovými organizacemi na jejich veřejně prospěšné projekty (Rozhovor 4). 

V roli pořadatele 2 veřejných sbírek v roce 2016 (Výroční zpráva 2016). KN Tři brány je 
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rovněž v roli podporovatele rozvoje neziskového sektoru z pohledu poskytnutých grantů. KN 

Tři brány by ráda prohloubila jejich roli vůdce v problémech komunity zejména ve spolupráci 

a komunikaci s ostatními sektory, zejména s veřejnou správou, ovšem zatím chybí dotace 

času a pracovní síly. Z tohoto důvodu se nyní soustředí především na jádro vůdcovství a v roli 

vůdce vidí rezervy, na kterých by ráda do budoucna zapracovala (Rozhovor 4). 

 

5) Vytváří vize a společné cíle komunity  

 

Jako svoje hlavní poslání má KN Tři brány podporu vytváření podmínek pro 

plnohodnotný život lidí regionu nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním 

stavu. Vyhlašované grantové programy v r. 2016 byly grantový program AD Manum, 

jež podporuje veřejně prospěšné projekty neziskových organizací, jejichž cílem je rozvoj 

komunity v rámci regionu Vyškovsko. Jsou to projekty, jejichž cílem je snaha o dosažení 

změny či zlepšení stávajícího stavu, jsou to aktivity z širokého spektra oblastí (kulturní,  

sociální, vzdělávací, rozvoj venkova, životní prostředí, rozvoj aktivit dětí, aj…). Dále 

grantový program AD Futurum, podporuje projekty v oblasti vzdělávání s cílem vzniku 

nových kulturních či vzdělávacích aktivit na území Vyškovska, ať už rozšíření nabídky 

vzdělávání, oživení kulturního dění v místě či prevenci sociálně patologických jevů.  

 

Posledním programem byl AD Vitam, který je zaměřen na podporu ekologických 

projektů, jejichž cílem je snaha o oživení, obnovu a zachování kvality životního prostředí 

v znečištěných lokalitách Vyškovska (Výroční zpráva Tři brány, 2016). Přehled grantových 

programů – tabulka 19 viz.níže. Granty poskytují podle aktuálních grantových programů, 

které vždy po několika letech obměňují podle aktuální situace v regionu a to do všech oblastí, 

kam je to potřeba (Rozhovor 4). Nadace však vidí velké rezervy ve vytvoření nástrojů ke 

společným cílům komunity (např. průzkum potřeb komunity, na čemž v minulosti začali 

pracovat), jež by přispěly k vytvoření podmínek pro řešení pociťovaných problémů, rádi by 

na nich pracovali do budoucna. Rovněž by rádi do budoucna zapracovali na tomto tématu 

skrz komunikaci na úrovni veřejné správy (Rozhovor 4).  

 

Tabulka 18 - Přehled grantových programů Tři brány a příjemců grantů  
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Grantové programy Jednotlivci Částka NO Částka Celkem

AD MANUM 9 95 100 95 100

AD FUTURUM 1 10 000 3 26 000 36 000

AD Vitam 0 0

Příspěvky mimo grantové řízení 1 5 000 5 000

Celkem 1 10 000 13 126 100 136 100  

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2016, vlastní zpracování  

 

6) Různorodá rada 

Dle současné výkonné ředitelky p. Wagnerové se nadace  snaží o to, aby jejich správní 

rada byla různorodá, a to zejména z pohledu povolání (Rozhovor 4).  

1) Národnost: všichni členové  jsou Češi  

2) Věk: střední (30-65) a vyšší (65 a výše) 

3) Pohlaví: 4 ženy, 5 mužů 

4) Povolání: sochař, fotograf, pedagog, advokát, bankéř, jednatel stavební firmy, mzdová 

účetní, konzultantka IT  

 

5) Vzdělání: většina členů je VŠ, menšina SŠ 

6) Geografie: všichni členové správní rady jsou z okresu Vyškov, z dozorčí rady žije jedna 

členka mimo komunitu: v Brně  

(Rozhovor 4) 

 

Tabulka 194 - Přehled okresů pobytu členů SR a DR komunitní nadace Tři brány 
 

Správní rada 

Žije na území 

komunity* Okres Dozorčí rada

Žije na území 

komunity* Okres

J.Foltýn Ano Vyškov S.Srnová Ano Vyškov

M.Ovčáčík Ano Vyškov Mgr. L. Hrdová Ano Vyškov

Mgr. L. Minářová Ano Vyškov Ing. L. Skřivánková Ne** Brno

T. Zedník Ano Vyškov

Mgr. J.Hrežo Ano Vyškov

Ing. P. Wagner Ano Vyškov

*žije na území komunity = působnosti JKN (okres Vyškov)

**původně Vyškovanka  

 

Jeden ze členů správní rady je i současně dárce nadace. Jako důvod soustředění se na 

různorodost z pohledu povolání, p. Wagnerová podotkla, že KN Tři brány má v jejich názvu 
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uvedeno, že je to nadace pro „umění, vědění a civilizaci. Tudíž zde mají zástupce z těchto 

oblastí. Za druhé, aby obsáhla profese, jejichž odbornost je z pohledu práce nadace nezbytná, 

např. odborník na právo či na finance, z pohledu správy nadačního jmění a investic. 

(Rozhovor 4). 

 

3.3. Interpretace výsledků  
 

Následující kapitola je věnována interpretaci výsledků, do jaké míry naplňují české 

komunitní nadace identifikovaná hlavní a vedlejší specifika: 

 

1) Obsluhují vymezenou geografickou oblast 

Ano, všechny čtyři komunitní nadace ve svých dokumentech vymezují specifickou 

geografickou oblast, na kterou se zaměřují.  

 

Tabulka 20 - Obsluhují vymezenou geografickou oblast 

Počet 

obyvatel

Rozloha

km2

Ústecká komunitní nadace 505 047 2 814 ANO

Jihomoravská komunitní nadace 270 563 2 137 ANO

Komunitní nadace Blanicko-Otavská 141 604 2 159 ANO
Tři brány, KN pro vědění, umění a civilizaci 88 057 876 ANO

Celkem 1 005 271 7 986

Působnost

Název komunitní nadace

Obsluhují vymezenou 

geografickou oblast? 

 

Zdroj: Výroční zprávy a Rozhovory, AKNCR Profil, vlastní zpracování 

 

Obsluhují více než 1 mil. obyvatel, což je cca 9,6 % celkového počtu obyvatel České 

republiky. Z pohledu rozlohy pokrývají téměř 8 000 km2, což je cca 10% z celkové rozlohy 

České republiky (AKNCR, 2018). 

 

 2) Řízeny radou místních občanů 

 

UKN je řízeno radou místních občanů z 89%, JKN z 50%, Konabo z 80 % a Tři brány 

z 89%. České komunitní nadace jsou řízeny v průměru 77 % radou místních občanů. Žádná 

komunitní nadace nesplňuje toto kritérium naprosto, tedy že by správní a dozorčí rada byla 

řízena radou pouze místních občanů, resp. občany, kteří žijí na území jejich vymezené 

geografické oblasti.   
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Tabulka 21 - Jsou KN řízeny radou místních občanů? 

ANO NE 

Ústecká komunitní nadace 9 89% 11%

Jihomoravská komunitní nadace 4 50% 50%

Komunitní nadace Blanicko-Otavská 9 80% 20%

Tři brány KN pro vědění,umění a civilizaci 9 89% 11%

Jsou řízeny radou místních občanů? 

Název komunitní nadace

Celkem členů 

SR, DR

 

Zdroj: rozhovory 1+2+3+4, vlastní zpracování  

 

 3) Budovatel stálého zdroje od mnoha dárců 

 Tři ze zkoumaných komunitních nadací mohou být označeny jako budovatel stálého 

zdroje od mnoha dárců. Jedná se o UKN, JKN a Konabo. Základem této interpretace je 

myšlenka,  že protikladem komunitní nadace je nadace zřízená jedním velkým mecenášem  

nebo firmou a  již 10 zdrojů se dá považovat za „mnoho“. Pouze KN Tři brány funguje spíše  

na bázi „mimořádných darů“ a průměrný počet dárců se ročně pohybuje mezi 1 až 5. Tím 

pádem nemůže být označena jako budovatel  zdrojů od mnoha dárců. Detaily pro jednotlivé 

KN jsou uvedeny v tabulce viz. níže. Pro kompletní interpretaci je dobré podotknout, že 

UKN, Konabo a KN Tři brány získaly prostředky z NIF, naopak JKN žádné prostředky 

v minulosti od NIF neobdržela.  

 

Tabulka 22 - Velikost KN z pohledu nadačního kapitálu a počtu dárců a darů 

 

Organizace

Nadační kapitál 

v r.2016 v kč 

(*r.2013)

Dary

 r.2016

Počet 

dárců 

r.2016

Budovatel 

zdrojů od 

mnoha dárců?

Ústecká komunitní nadace 41 784 697,46 3 800 000 92 ANO

Jihomoravská komunitní nadace 508 574,70 220 000 cca 50 ANO

Komunitní nadace Blanicko-Otavská 20 006 608,00 426 122 32 ANO

Tři brány, KN pro vědění, umění a civilizaci 23 201 609,00

není 

uvedeno cca 1-5 NE

Celkem 85 501 489,16
 

Zdroj: Výroční zprávy za r.2016, 2013 a rozhovory; vlastní zpracování  

 

4) Vůdce komunity (na úrovni různých problémů komunity) 

 

UKN vede komunitu v roli budovatele zdrojů, zprostředkovatele vztahu dárce 

a příjemce a poskytovatele grantů do různých oblastí místních problémů. Dále v roli 
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pořadatele, jednatele, iniciátora a partnera, jež spoluvytváří a organizuje prostor ke 

společnému řešení problémů, k propojování různých sektorů, k aktivnímu zapojování občanů 

nejenom v rámci jejich fundraisingových aktivit. Dále v roli sjednotitele, jež hledá společný 

rámec v komunitě a v roli katalyzátora, jež podporuje urychlení procesu. Konečně v roli 

podporovatele rozvoje neziskového sektoru. Ředitel UKN zmínil, že by se rádi věnovali více 

aktivnímu vůdcovství, ale limitem je nedostatek zdrojů a kapacity (Rozhovor 1). 

 

JKN vede komunitu v roli budovatele zdrojů, zprostředkovatele vztahu dárce-příjemce 

a poskytovatele grantů do úzce zaměřené oblasti místních problémů. Na úrovni různých 

problémů komunity se JKN zaměřuje zejména na oblast kultura a umění, kam směřovala 

převážná většina jejich nadačních příspěvků v porovnání s ostatními komunitními nadacemi 

(Výroční zpráva za rok 2013). Dále v roli pořadatele, jednatele, iniciátora a tvůrce veřejného 

mínění, jež spoluvytváří a organizuje prostor ke společnému setkávání občanů v rámci 

budování hodnot (zejména folklorních), aktivnímu zapojování občanů a k spolupráci 

s místními úřady. Konečně v roli podporovatele rozvoje neziskového sektoru. 

 

Konabo vede komunitu v roli budovatele zdrojů, zprostředkovatele vztahu dárce-

příjemce a poskytovatele grantů do různých oblastí místních problémů. Dále roli jednatele, 

iniciátora a zejména propojovatele a partnera, jež spoluvytváří a organizuje prostor ke 

společné spolupráci zejména s veřejnou správou - společné grantové programy s obcemi. 

V roli katalyzátora, jež podporuje urychlení procesu. Rovněž v roli podporovatele rozvoje 

neziskového sektoru. 

Tři brány vedou komunitu v roli budovatele zdrojů, zprostředkovatele vztahu dárce-

příjemce a poskytovatele grantů do různých oblastí. Dále vede komunitu v roli organizátora, 

jednatele, iniciátora a spolupracovníka, zejména při spolupráci s neziskovými organizacemi 

na jejich veřejně prospěšné projekty. Dále v roli podporovatele rozvoje neziskového sektoru 

z pohledu poskytnutých grantů.   

 

5) Vytváří vize a společné cíle komunity 

 

Obecným posláním UKN je usilování o otevřené společenství a zlepšování podmínek 

života v jejich komunitě (UKN, 2018). Vize UKN vznikla z výzkumu „100 problémů – 100 

příležitostí pro ústecký region“ a je obsažena v jejich grantovém rámci, podle kterého se řídí 

udělování grantů a nadačních příspěvků, což je jejich dlouhodobá strategie. (Výroční zpráva 
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UKN, 2016). V souladu s touto vizí a teoriemi změn nadace ustavila 3 programové pilíře, 

které jsou rozpracovány do dalších podcílů, jejichž prostřednictvím uskutečňuje svou 

grantovou podporu a které jsou defakto společnými cíli komunity. Tyto cíle grantové podpory 

míří do širokého spektra různých oblastí.  

 

Hlavním posláním JKN je rozvoj občanské společnosti a filantropie na území jejich 

komunity (JKN, 2018) V r. 2013 měli dva vyhlašované grantové programy, které byly 

zaměřené na úzké oblasti podpory zejména kultury a umění (Výroční zpráva JKN za r.2013). 

Dle rozhovoru s ředitelkou JKN, nadace funguje na bázi jejich hlavního poslání, nemají 

stanoveny žádné další vize či společné cíle komunity, které by se např. odrážely v jejich 

grantovém rámci (Rozhovor2).  

Posláním Konaba je podpora projektů, které přinášejí prospěch místním obyvatelům 

a k rozvoji regionu. Nejsou úzce tematicky či oborově zaměřeni, jsou otevřeni širokému 

spektru místních problémů, potřeb a potenciálu, pomáhají v různých oblastech (Konabo, 

2018). Konabo vyhlašovalo v r. 2016 grantové programy určené na projekty, které přispívají 

k všeobecnému rozvoji komunity, dále na nejrůznější veřejně prospěšné aktivity ve prospěch 

zdravotně postižených dětí, mládeže a organizací dětí a mládeže v jejich komunitě, 

také realizovala přímé granty. Dále společný program nadace s městy, v jejichž grantových 

kolech podpořili projekty neziskových organizací v těchto městech a jejich spádových obcí.  

Jako svoje poslání má KN Tři brány podporu vytváření podmínek pro plnohodnotný 

život lidí regionu nezávisle na jejich věku, sociálním postavení či zdravotním stavu. V r. 2016 

vyhlašovali 3 grantové programy zahrnující podporu  veřejně prospěšných projektů 

neziskových organizací (aktivity z širokého spektra oblastí), projektů v oblasti vzdělávání a 

podporu ekologických projektů (Výroční zpráva Tři brány, 2016).  Grantové programy jsou 

vždy po několika letech obměňovány podle aktuální situace v regionu. Tři brány by ráda 

v budoucnu zapracovala na vytvoření nástrojů ke zjištění společných cílů komunity (např. 

průzkum potřeb komunity), jež by přispěly k vytvoření podmínek pro řešení pociťovaných 

problémů celé komunity (Rozhovor 4). 

 

6) Různorodá rada  

 

Zatímco je v ČR zastoupeno v obyvatelstvu celkem cca 95% (ČSU, 2017) Čechů, 

v UKN je zastoupeno 100% Čechů. Podíl je tedy skoro stejný. Dalším kritériem byl věk, 

v UKN jsou členové v rozmezí středním až vyšším věku. Bohužel nelze porovnat přesně 
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s celorepublikovým podílem věkového složení, jelikož nejsou známy data věku o jednotlivých 

členech správní a dozorčí rady UKN. Zajímavé ovšem je, že zde není žádný zástupce z mladší 

věkové kategorie 18-30 let, kde je 14% podíl v ČR (ČSU, 2017). Podíl zastoupených žen 

v ČR je zhruba 51%, zatímco v UKN je zastoupeno pouze 11 % žen. Z pohledu vzdělání jsou 

všichni členové UKN vysokoškolsky vzdělaní, zatímco v ČR je to zhruba 12 % (ČSU, 2016).  

V radách je zastoupeno 60 % okresů, které komunitní nadace celkem pokrývá. Z pohledu 

povolání jsou zastoupeny různé druhy povolání viz.kap.výše. Bohužel nejsou porovnávány 

s celorepublikovými čísly z důvodu limitu této práce. Většina členů rady jsou dárci.  

 

Správní a dozorčí rada JKN má také zastoupeno 100% svých členů české národnosti, 

tudíž se jedná o podobný podíl, jako má celorepublikové zastoupení. Z pohledu věku má 

zastoupenu pouze střední věkovou kategorii, tjst. 30-65 let. Podíl zastoupených žen 50% je 

takřka skoro stejný jako 51% podíl žen v ČR. Z pohledu vzdělání jsou všichni vysokoškolsky 

vzdělaní v porovnání s 12% podílem v ČR. V radách je zastoupeno 50% okresů, které 

komunitní nadace celkem pokrývá. Z pohledu povolání jsou zastoupeny různé profese 

viz.kap.výše. Všichni členi správní rady jsou i její dárci. 

 

Konabo má také všechny členy rady české národnosti vs. 95% podílu v ČR. Má 

zastoupeny střední a vyšší věkové skupiny. Podíl zastoupených žen je jen 22% oproti 

celorepublikovému podílu 51%. Mají 44 % vysokoškoláků v porovnání s 12% v ČR. 

V radách má zastoupeny všechny okresy jejich působnosti. Z pohledu povolání mají 

zastoupeny různé profese viz. kap.výše. Zhruba polovina členů správní dozorčí rady je dárců. 

 

Tři brány má rovněž všechny členy rad české národnosti. Mají zastoupenu střední 

a vyšší věkovou skupinu. Podíl zastoupených žen 44% se velmi blíží k 51% žen zastoupených 

v ČR. Podíl vysokoškolsky vzdělaných je 55% oproti 12% v ČR. Mají 100% zastoupenost 

z pohledu geografie, jelikož obsluhují pouze jeden okres Vyškov. Z pohledu povolání mají 

zastoupeny různorodé profese viz. kap.výše. 

 

Tabulka 23 – Podíl zastoupených členů rad 
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Název komunitní nadace

Celkem 

členů SR, DR

Češi 

%

Ženy  

%

VŠ  

%

Geografie 

%

Ústecká komunitní nadace 9 100% 11% 100% 60%

Jihomoravská komunitní nadace 4 100% 50% 100% 50%

Komunitní nadace Blanicko-Otavská 9 100% 22% 44% 100%

Tři brány KN pro vědění,umění a 

civilizaci 9 100% 44% 55% 100%

Vysvětliky:  podíl zastoupených Čechů, podíl zastoupených žen, 

podíl vysokoškolsky vzdělaných, zastoupené okresy/všechny okresy působnosti  
 

Zdroj: Rozhovory1,2,3,4, vlastní zpracování  

 

 

4. ZÁVĚR 

 

„Či chceš alebo nechceš, niekam patríš.  Ako veľmi však niekam patríš,  to už záleží len na tebe“.  

A. S. Makarenko 

 

Každý z nás patří do nějaké komunity, přes sousedské až po „global village“. 

V místních komunitách, kde dočasně či trvale žijeme nás sbližuje určitý prostor. Tento prostor 

je charakteristický i pro komunitní nadace, které v něm působí a obsluhují ho a toto 

prostorové vymezení je jedním z hlavních specifik komunitních nadací (viz.níže). Komunitní 

nadace jsou tedy úzce spojeny s komunitou a fungují jako prostředník pro komunitní 

filantropii. Na základě rešerše odborné literatury a analýzy charakteristik komunitních nadací 

bylo identifikováno, že hlavními specifiky komunitních nadací je viz. výše nastíněná 

vymezená geografická oblast, kterou obsluhují. Dále, že jsou budovatelé stálého zdroje od 

mnoha dárců a že jsou vůdci komunity. Zjištěná vedlejší specifika komunitních nadací jsou, 

že jsou řízeny radou místních občanů, že vytváří vize a společné cíle komunity a že jejich 

rada je inkluzivní a různorodá.  

 

Z výsledků analýzy jak komunitní nadace v ČR naplňují identifikovaná hlavní a 

vedlejší specifika je zřejmé, že všechny české komunitní nadace obsluhují vymezenou 

geografickou oblast. V českém prostředí, komunitní nadace obsluhují oblast na úrovni okresů 

v rozmezí 1 až 5 okresů.  Celkově obsluhují víc než 1 mil. obyvatel, což je cca 9,6 %  



 

79 

 

celkového počtu obyvatel České republiky a pokrývají téměř 8 000 km2, což je cca 10 % 

z celkové rozlohy ČR (AKNCR Profil, 2018). Tento rys naplňují tedy všechny české 

komunitní nadace. 

 

První komunitní nadace, jež vznikla na bázi revoluční myšlenky p. Goffa také vznikla 

v geograficky vymezeném prostoru, tenkrát se jednalo o město Cleveland. Zatímco, u nás se 

české komunitní nadace kloní k tradičnímu chápání komunity, tjst. ke geograficky 

ohraničenému území naopak naprostý odchod uvádí Emmett D. Carson
31

(2013) který věří, že 

konvenční definice komunity založené jen na místní geografii neodpovídají budoucnosti, 

v které lidé stále více sebe vidí jako globální občany s dobročinnými zájmy doma i  

v zahraničí. Na základě jeho inovativního přístupu, vytvořil v jejich komunitní nadaci, kterou 

vede (jedná se o největší fůzovanou komunitní nadaci na světě) jejich osobní definici 

budování komunity a to místně, národně a celosvětově.  

 

České komunitní nadace jsou z 77% řízeny radou místních občanů. Žádná česká 

komunitní nadace nemá ve své správní a dozorčí radě všechny své členy žijící na území svojí 

komunity. Nejvíce místních občanů ve svých radách tjst. 89 % má Ústecká KN a KN Tři 

brány, naopak nejméně 50 % má Jihomoravská KN. Původní americký koncept komunitních 

nadací, který k nám byl exportován stál na principu vůdců z místních občanů, jež by 

vyhodnocovali potřebu místní komunity a vybírali účely které nejlépe přispívali ke zlepšení 

podmínek obyvatelů v dané komunitě. Tento rys, že by komunitní nadace měli být řízeny 

radou místních občanů tedy nenaplňují všechny české komunitní nadace, ale z velké části se 

mu přibližují. 

 

Tři ze čtyřech komunitních nadací budují zdroje od mnoha dárců, tjst. mají širokou 

dárcovskou základnu z řad firemních a individuálních dárců, kteří v jejich komunitě žijí, 

pracují či jinak působí. Toto vícezdrojové financování má Ústecká, Jihomoravská a Blanicko-

Otavská KN. Poslední KN Tři brány má v současnosti jen několik dárců ročně (1-5), tudíž 

toto specifikum nesplňuje a ráda by se tomuto kritériu přiblížila do budoucna. Nejvyšší počet  

dárců a rovněž největší objem poskytnutých darů má Ústecká KN, naopak nejmenší počet 

dárců má KN Tři brány. Z pohledu složení dárců (vyjma veřejných sbírek kde jsou anonymní  

                                                 
31

 Emmett D. Carson je výkonný ředitel největší fůzované komunitní nadace ve světě  Silicon Valley 

Community Foundation  (Africko-americká filantropie). 
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dárci), u poloviny českých komunitních nadací převažují dary od soukromých osob. 

Blanicko-Otavská KN je specifická oproti jiným nadacím svými dary od obcí a jejich 

společnými granty, za což dostalo cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě 

v r.2013 (Rozhovor 3). Z pohledu nadačního kapitálu jako důležitého stálého zdroje pro 

komunitu má jeho největší objem Ústecká KN a nejmenší Jihomoravská KN. Ta na rozdíl od 

ostatních tří komunitních nadací působících na území České republiky neobdržela v minulosti 

do svého nadačního jmění peněžní prostředky z Národního investičního fondu. Je zde tudíž 

zásadní rozdíl ve financování v porovnání s ostatními komunitními nadacemi.  

 

Sbírka zdrojů, kterou zakladatel p. Goff sloučil do jednoho fondu na zlepšení 

podmínek města Cleveland tvořila zdroje od místních filantropů, žijících i zemřelých. První 

komunitní nadace v Čechách byla založena na základě finanční podpory, resp. získání grantu  

na její založení od americké nadace C.S.Mott. Pro zrod komunitních nadací v Čechách jsme 

tedy byli závislý na této finanční a technické podpoře. I když zahraniční financovatelé byli 

hlavní hnací silou vzniku a rozvoje komunitních nadací v celé Evropě, nesmíme opomíjet 

fakt, že i prostředky z Národního investičního fondu byly a stále jsou zásadním zdrojem 

stability některých nadací v České republice. Ze čtyřech českých komunitních nadací 

prostředky z NIF obdržely tři: Ústecká KN, Blanicko-Otavská KN a KN Tři brány. Zásadním 

zdrojem tedy této stability byl a je stát a ne komunita.  

 

Všechny čtyři nadace jsou vůdci na úrovni různých problémů komunity v mnoha 

rolích. Především, jako budovatel zdrojů, zprostředkovatel vztahů mezi dárcem a příjemcem a 

poskytovatel příspěvků (grantů) což je společná vůdčí aktivita u všech českých komunitních 

nadací. Většina českých komunitních nadací poskytuje granty do různých oblastí místních 

problémů, kromě Jihomoravské KN, která je poskytuje do úzce zaměřených oblastí problémů 

komunity (viz.níže). Dále všechny zastávají roli pořadatele, jednatele a iniciátora 

ve spoluutváření a organizování prostoru: u Ústecké KN ke společnému řešení problémů, 

k propojování různých sektorů a k aktivnímu zapojování občanů nejenom v rámci jejich 

fundraisingových aktivit. U Jihomoravské KN zejména ke společnému setkávání občanů 

v rámci budování hodnot a aktivnímu zapojování občanů. U KN Blanicko-Otavská zejména 

ke společné spolupráci s veřejnou správou - společné grantové programy s obcemi a u KN Tři 

brány zejména při spolupráci s neziskovými organizacemi na jejich veřejně prospěšných 

projektech. Konečně v roli podporovatele rozvoje neziskového sektoru, u Ústecké KN, KN  
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Blanicko-Otavské a Jihomoravské KN nejenom z pohledu poskytnutých grantů.   

Všechny čtyři nadace jsou vůdci v mnoha rolích na úrovni různých problémů komunity. 

 

Hlavní poslání, resp. vizi v širším smyslu mají všechny komunitní nadace a většinou 

se shodují v tom, že usilují o podporu a zlepšování podmínek života v jejich komunitě. Dále 

se v jejich hlavním poslání objevuje např., že usilují o otevřené společenství či o rozvoj 

občanské společnosti a filantropie na území jejich komunity. Hovoříme-li ovšem o vizi a 

společných cílech komunity v užším smyslu, situace zde již není tak jednoznačná. Ústecká 

KN extrahovala svoji vizi z výzkumu, jež proběhl v minulosti jednom z jejich okresů. Tato 

vize společně s teoriemi změn je obsažena v jejich grantovém rámci potažmo v jejich 

programových pilířích, podle kterých uskutečňuje jejich grantovou podporu, a jež jsou  

 

defakto společnými cíli jejich komunity. Tento grantový rámec potažmo oblasti, do kterých 

jejich granty míří, jsou široké. Všechny ostatní komunitní nadace nemají stanoveny žádné  

 

vize či společné cíle komunity v užším smyslu, které by byli extrahovány z výzkumu v jejich 

komunitě. Jejich grantovou podporu uskutečňují na základě vyhlašovaných grantových 

programů. Jihomoravská KN směřuje jejich granty do úzké oblasti a to především kultura a 

umění, jejich cíle jsou tedy úzce zaměřené v porovnání s ostatními komunitními nadacemi. 

KN Blanicko-Otavská není úzce tématicky či oborově zaměřena, podporuje projekty, které 

přispívají k všeobecnému rozvoji komunity. Dále realizuje oproti ostatním komunitním 

nadacím společné granty s městy na podporu projektů neziskových organizací v těchto 

městech, můžeme tedy říci, že se zde jedná částečně o společné cíle komunity. KN Tři brány 

vyhlašuje grantové programy na podporu veřejně prospěšných projektů na aktivity z širokého 

spektra oblastí.  

 

Správní a dozorčí rada českých komunitních nadací je zastoupena výhradně členy 

české národnosti, což je téměř podobné zastoupení jako v celé české populaci (95%). Členové 

se pohybují ve střední a vyšší věkové skupině. Žádná z nadací nemá zástupce z mladší věkové 

kategorie (do 30let), kde v ČR je v tomto zastoupení 14% podíl. Podíl zastoupených žen u 

Jihomoravské KN takřka odpovídá celorepublikovému podílu (51%). Rovněž KN Tři brány 

se tomuto podílu velmi blíží (44%). Naopak Ústecká nadace má zastoupeno jen 11% žen.  
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V porovnání s celorepublikovým podílem (12%), mají dvě komunitní nadace všechny členy 

rad vysokoškolsky vzdělané a zbylé dvě zhruba z poloviny. Nadace obecně jsou obvykle 

elitní instituce, tzn. že ve správní a dozorčí radě mají elitu regionu, jako jsou např. dárci či 

užitečné profese. Tento ideál jde ovšem paradoxně tak trochu proti komunitnímu duchu, 

kdy by nadace měly reprezentovat široce svoji komunitu. Otázkou je, zda je tento ideál vůbec 

splnitelný. U dvou komunitních nadací jsou v radách zastoupeny všechny okresy, na kterých 

komunitní nadace působí. Zbylé dvě takřka z poloviny. České komunitní nadace jsou 

různorodé rovněž i z hlediska povolání, jehož výčet je u každé nadace viz.výše. 

 

V Čechách se první představenstvo komunitní nadace skládalo z představitelů státních 

institucí jako úřad práce, zdravotní pojišťovna, aj., ředitelů bank a místních podniků a lidí ze 

soukromého sektoru. V současnosti se složení správní a dozorčí rady viz.výše tomuto modelu 

už mnohem více přibližuje. 

 

V Severní Americe, kde tento koncept vznikl, je už víc než stoletá historie 

komunitních nadací. V porovnání u nás jsme urazili ani ne čtvrtinu této cesty, ledy se 

prolomily až po pádu komunismu. V Americe tento model vznikl přirozeně a vyrostl ze 

zázemí komunity místních občanů založené na jejich důvěře v komunitu.  U nás tento model 

byl převzat z Ameriky, nevyrostl tedy „ze zdola“ ale „ze shora“. Koncept byl pro naše české 

prostředí nový a bylo velkou výzvou ho zde uchytit. Zatímco Američané mají velkou výhodu 

v tom, že tento model v jejich prostředí vyrostl přirozeně a úspěšně se ujal a šířil se dál po 

celém území, u nás byl a stále je rozjezd tohoto modelu velmi pomalý. K šíření modelu 

komunitních nadací celosvětově dochází díky jeho přizpůsobivosti na různá sociální, kulturní 

a právní prostředí.  U nás ovšem nebylo jednoduché zavést tento model ihned úspěšně kvůli 

rozdílům v kultuře, tradicím, historii, aj…. Velký náskok americké historie se přeskočit nedá 

ani zrod tohoto konceptu „ze zdola“ ze zázemí komunity. Tudíž je velmi těžké a pomalé 

uchytit tento koncept v českém prostředí, kde teprve komunita hledá cestu k tomuto modelu.   

 

Z toho můžeme vyvodit hlavní závěry, jestli jsou či nejsou české komunitní nadace 

opravdu komunitní? Z interpretace můžeme vidět, že Ústecká KN nejvíce naplňuje zkoumaná 

kritéria. Pokulhávají pouze ve vyšším zastoupení žen a zastoupení okresů u členů jejich rad. 

Naopak na druhém pólu bychom našly Jihomoravskou KN. Jihomoravská KN má nejméně 

zastoupeny místní občany a okresy ve svých radách. Je jedinou komunitní nadací, která  
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neobdržela v minulosti prostředky z NIF, tudíž je zde zásadní rozdíl ve financování a 

v chápání této nadace jako stálého a stabilního zdroje pro komunitu. Naopak, má mnoho 

dárců z řad komunity a má nejvyšší procento zastoupených žen v radách. Nadace Tři brány 

v porovnání s ostatními nadacemi nenaplňuje kritérium vícezdrojového financování od mnoha 

dárců, a nadace Konabo má druhé nejmenší procento zastoupených žen. I přesto, že k nám byl 

model komunitních nadací importován zvenčí, odpovídá očekáváním obsaženým v zahraniční 

i domácí literatuře.  
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Příloha I. – kategorizace charakteristik komunitních nadací  

A) Obsluhuje geograficky vymezenou oblast:  

1)„Usilují o zlepšení kvality života v definované geografické oblasti“. 

2) „Vymezena územím: konkrétní specifickou oblastí, typicky město či region“. 

3) „Obsluhují konkrétní geografickou komunitu či lokalitu“ 

4) „Působí na vymezeném území a její činnost je zaměřena na komunitu. Komunitou je míněn okruh 

lidí, kteří se nějak podílejí na životě v tomto území, jejichž život je a nebo byl, s tímto územím spojen, 

komunita je otevřena těm, kdo se do tohoto života chtějí zapojit“. 

5) Její oblast aktivit je geograficky definována k městu, venkovské oblasti či regionu. 

6) „Nezávislá, charitativní, filantropická organizace obsluhující definovanou geografickou oblast, 

která buduje jmění k splnění potřeb místních komunit.“ 

7) „Funguje ve specifické geografické oblasti“ 

B) Znalá oblasti, kterou obsluhuje:  

1)„Znalá: má důkladné znalosti o prostředí svého geografického území, které obsluhuje, včetně 

potřeb, příležitostí, lidí a institucí“. 

C) Nezávislá  

1)„Jsou nezávislé na kontrole či vlivu od jiných organizací, vlády a donorů“. 

2)„Nezávislá: je samostatnou právní entitou, provozovanou výhradně na dobročinné účely, je 

nezávislá na kontrole či vlivu jiných organizací, vlády či dárců“. 

3)Je ekonomicky a politicky nezávislá. Není vázána k žádné víře či politické straně. 

4)Relativně nezávislá v rozhodování jak nejlépe využít tyto fondy ke splnění potřeb komunity. 

5)„Nezávislá, charitativní, filantropická organizace obsluhující definovanou oblast 

6) „Je nezávislou filantropickou organizací“ 

D) Řízena radou místních občanů:  

1)„Jsou řízené výborem občanů široce odrážejícím komunitu, kterým slouží“. 

2) Má několik skupin (ředitelé, kontrolní orgány, aj..), jež umožňuje členům komunity řídit a 

monitorovat výkon nadace.   

3) Je řízena radou dobrovolníků, znalých jejich komunity a zapojených do občanských událostí. 

4) Má místní lidi jako vůdce v organizaci 

E) Poskytovatel grantů pro organizace a jednotlivce: 

1)„Poskytuje granty jiným neziskovým skupinám, aby oslovila širokou škálu vznikajících a měnících se 

potřeb komunity“. 

2)„Poskytuje granty.  

3) „Provozuje širokou škálu grantových programů, které splňují identifikovanou potřebu 

komunity a prokazují dopad“.  

4) „Vytváří granty“  
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F) Budovatel stálého zdroje od mnoha dárců  

1)„Usiluje o budování stálého zdroje pro komunitu, nejčastěji skrz vytvoření svěřených fondů od 

široké škály donorů, včetně místních občanů, korporací, vlády, jiných nadací, neziskovek“.  

2)„Flexibilní: přijímá různé formy příspěvků od všech dárců. Darované prostředky umožňují nadaci 

plánovat dopředu a řešit dlouhodobé problémy v komunitě, poskytuje finanční stabilitu pro nadaci a 

její příjemce“. 

3) „Jmění komunitních nadací je tvořeno od mnoha dárců“ 

4)„Je finančním zdrojem pro aktivity a aktéry života v komunitě a získává a sdružuje za tímto účelem 

prostředky z různých zdrojů. Získané prostředky používá přímo k podpoře komunity i k vytváření 

nadačního jmění určeného pro řešení budoucích výzev a problémů komunity“. 

5)„Neustále hledá zdroje od široké škály dárců, aby se budovaly dotované, aj. fondy.“ 

6) „Flexibilní, trvalá sbírka fondů podporovaná širokou škálou donorů. 

7) „Vyhledává místní dary, buduje nadační jmění, získává finanční prostředky pro poskytování grantů 

každý rok“ 

8) „Buduje trvalou sbírku darovaných fondů od mnoha dárců“ 

G) Vůdce komunity (na úrovni různých problémů komunity) 

1)„Angažuje se v široké škále komunitního vůdcovství a aktivit partnerství, slouží jako katalyzátoři, 

organizátoři, spolupracovníci a zprostředkovatelé k vyřešení problémů a k rozvoji řešení pro důležitá 

komunitní témata“. 

2) „Řeší širokou škálu potřeb a zájmů komunity“ 

3) „Odhaluje problémy a možnosti (potenciál) komunity“ 

4) „Je vůdcem komunity v místní oblasti 

5) „Má závazek poskytovat vůdcovství ve všudypřítomných komunitních problémech“ 

6) „Působí pro komunitu jako finanční zprostředkovatel; rozvíjí komunitu.“  

7) „Ujímá se vůdcovství komunitních aktivit, aby splnila široké spektrum současných a 

dlouhodobých potřeb ve své dané oblasti“. 

H) Transparentní politika a odpovědnost:.  

1)„Má otevřené a transparentní politiky a praktiky týkající se všech aspektů jejich operací a jsou 

zodpovědné komunitě informováním veřejnosti o jejich účelu, aktivitách a finančním stavu na 

pravidelné bázi“. 

2)„Odpovědná: má otevřenou a transparentní politiku a postupy týkající se všech aspektů její činnosti 

a informuje širokou veřejnost a dárce o svých cílech, činnostech a finanční situaci pravidelně“. 

3) „Komunitní nadace provádí své aktivity transparentně 

4)„Je v souladu s příslušnými právními předpisy a kodexy praxe, přejímá dobré pracovní postupy, 

zahrnuje rovnost a rozmanitost ve všech aspektech její práce. Má dohodnutý soubor klíčových 

dokumentů, politik a procedur, které jsou pravidelně přezkoumávány“. 
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„Splňuje požadavky účetního výkaznictví a udržuje přesné finanční údaje a kontroly. Efektivně využívá 

IT systémy pro vytvoření klíčových údajů o finančním řízení a zpráv“. 

„Má zásady pro investice finančních prostředků a podpůrnou finanční strategii“. 

5) „Je odpovědná místním lidem“ 

CH) Inovační:  

„Inovační: neustále hledá nové nápady a přístupy při práci s dárci, neziskovými organizacemi a 

širokou veřejností“. 

I) Průvodce dárců: 

1)„Poskytuje služby donorům, aby jim pomohla dosáhnout jejich filantropických cílů“. 

2)„Může poskytovat službu dárcům, kteří respektují její charitativní zájmy, její potřeby a nabídky 

příležitostí zapojit dárce jinými způsoby.“ 

3)“Má závazek pomáhat dárcům identifikovat a dosáhnout jejich filantropických cílů 

4)“Slouží potřebám donorů“. 

5) „Nabízí příležitost dárcům, aby skrz jejich dar byla udělána změna do budoucnosti“ 

6) „Poskytuje služby těmto dárcům“ 

J) Zhodnocování nadačního jmění:  

1) „Musí stále zvyšovat svoje nadační jmění. Tím dává všem občanům, kteří se cítí vázáni k určitému 

městu či regionu, a kdo schvaluje cíle nadace, příležitost k dárcovství do fondu“. 

K) Věrnost smyslu "komunity 

1)“Věrná smyslu „komunity“, která má přednost před individuálními zájmy“ 

L) Aktivní zapojení občanů komunity:  

1)“Aktivně vtahuje do dění a zapojuje do různých procesů potencionální hráče a aktéry“. 

2)“Podporuje projekty, které se opírají o občanskou participaci či pomáhají ostatním, aby si pomohli 

sami. Tím nadace usiluje o podporu nové formy sociálního závazku. Komunitní nadace umožňuje 

aktivní účast.“ Realizuje jejich projekty veřejně a také řídí veřejné vztahy, aby dala všem občanům 

v regionu příležitost zapojit se v projektech.“ 

M) Koordinace místních sítí jiných neziskových organizací:  

1)Může koordinovat místní síť jiných neziskových organizací v rámci města či regionu.“ 

N) Průběžná finanční podpora od několika dárců:  

1)„ Aby byl zachován jejich daňový status jako veřejná charita, musí prokázat, že dostávají 

průběžnou finanční podporu od několika dárců“. 

O) Vytváří vize a společné cíle komunity:  

1)„Podílí se na utváření vizí a společných cílů komunity, vytváří k tomu potřebné nástroje a přispívá 

k vytváření podmínek umožňující řešení pociťovaných problémů“. 

2) „Ovlivňuje široké spektrum městského a regionálního života, v prvé řadě jeho zlepšení, proto její 

cíle musí být široké“ 
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3)„Má jasně vymezené potřeby a analýzy dopadu což informuje o jejím budoucím směru; 

 „Mohou prokázat jasný účel; směr a cíle; ambice; zaměření; stanovení priorit; dopad na sociální 

příčiny. „Má komplexní tříletý strategický plán, stejně jako roční obchodní plán. Existují příslušné 

struktury jak zajistit efektivitu a existují důkazy o účinnosti angažovanosti zúčastněných stran a zpětná 

vazba“. 

P) Posiluje komunální bydlení:  

1) Je nezisková, pracující na posílení komunálního bydlení. 

Q) Založena víc než jedním dárcem:  

1)Je založena víc než jedním dárcem.  

R) Různorodá rada 

1)„Inkluzivní: zahrnuje všechny typy místních občanů a institucí ve svých aktivitách (např. ve svých 

správních a poradních výborech, jako příjemci grantů, aj...) 

2)„Je reprezentována nestrannou a ve svém složení různorodou správní radou“. 

3)„Má různorodou radu, která pracuje osvědčenými postupy správy charity“ 

4) Jsou řízené výborem občanů široce odrážejícím komunitu, kterým slouží“. 

5)„Buduje inkluzi a důvěru v komunitě, v její radě se odráží různorodost komunity; Je 

genderově vyvážená“.  

S) Inkluzivní příjemci grantů  

1) „Zveřejňuje grantové programy a snaží se tím zasáhnout všechny části komunity“ 

2) „Inkluzivní: zahrnuje všechny typy místních občanů a institucí ve svých aktivitách (např. ve svých 

správních a poradních výborech, jako příjemci grantů,aj....) 

T) Aktivní člen sítě komunitních nadací 

1)„Je aktivním členem sítě UKCF“ 

 

 


