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ANOTACE 

Lidé v našem kulturním okruhu významně bohatnou, což nahrává rozvoji soukromého 

dárcovství na dobročinné účely. Filantropie roste v celém západním světě a také v Česku 

dlouhodobě, stabilně přibývá ochoty darovat na dobročinné účely a zvyšují se i darované 

částky. Zároveň se zde stabilizoval okruh dobře zavedených dobročinných organizací, které 

svými činnostmi pokrývají standardní spektrum dobročinných témat. Lze konstatovat, že 

občanská společnost v Česku po roce 1989 opět ožila a vykazuje všechny znaky úspěšného 

dospívání. 

 

Tato práce usiluje zachytit kulturní a společenský kontext filantropie z pohledu praktické 

filosofie. Zkoumá kořeny, ze kterých filantropie vyrůstá, a sleduje proces její 

institucionalizace až do současnosti. Detailněji pak hledí popsat současnou situaci 

dobročinného dárcovství v České republice. Na základě toho se zaměřuje na otázky, které 

vyvstávají v současné praxi u nás, a to především na problematiku výběru příjemce podpory a 

rozhodování dárce, na sledování efektivity využití darů, na oprávněnost daňových výhod, na 

vliv filantropie na veřejnou politiku i na přiměřenou společenskou roli filantropie vůbec. 

 

Výzkum v praktické části potom ověřuje pět hypotéz o filantropickém dárcovství v Česku. 
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ANNOTATION 

The increase in private wealth in our cultural circuits has been unprecedented which fosters 

growth in private philanthropy. Charitable giving has been on a rise throughout the western 

world, including the Czech Republic, where we can document long-term and steady growth in 

both the number of charitable gifts as well as in the amount donated. In parallel, on the 

beneficiary side, there is a stabilized sector of well-established civic organizations covering 

the standard array of charitable topics. We may state that following 1989, the Czech civic 

sector has been revived, showing – despite all challenges – most signs of healthy maturing. 

 

In this paper, we attempted to capture the cultural and social context of philanthropy from the 

point of view of practical philosophy. We examined the rich roots of philanthropy and 

described the processes of its institutionalization until now. We paid special attention to 

describing the current situation of philanthropic giving in the Czech Republic. On basis of the 

above, we debated some of the dilemmatic questions of today’s philanthropy, such as 

selecting the beneficiary and donor decision-making, effectiveness monitoring and impact 

measurement, fairness of tax breaks, influence of philanthropy on public policy or adequate 

roles of philanthropy as such. 

 

Our own research in the practical section of this paper verified five hypotheses on 

philanthropic giving in the Czech Republic. 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Filantropie, altruismus, dobročinnost, dar, darování, mrav, morálka, etika, praktická filosofie, 

neziskové organizace, občanská společnost 

 

KEYWORDS 

Philanthropy, altruism, charity, gift, giving, decency, morality, ethics, practical philosophy, 

non-profit organizations, civil society 

  



 

 

 

6 

OBSAH 

 

PODĚKOVÁNÍ 

ÚVODEM  

1. TEORETICKÁ ČÁST: KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ KONTEXT 

FILANTROPIE 

1.1. NEUCHOPITELNÁ SOUČASNOST 

1.1.1. NADĚJE A DŮVĚRA VE SPOLEČNOSTI 

1.1.2. DOBROČINNOST JAKO STANDARD 

1.1.3. POJEM FILANTROPIE – ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ  

1.1.4. POJEM ALTRUISMUS – ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ 

1.1.5. POJEM CHARITA – ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ 

1.1.6. PROMÉTHEUS – PRVNÍ FILANTROP 

1.2. FILANTROPIE A ETIKA 

1.2.1. MRAV, MORÁLKA, ETIKA A FILANTROPIE – POHLED PRAKTICKÉ 

FILOSOFIE 

1.2.2. FILANTROPIE JAKO JEDNÁNÍ – SOCIOLOGICKÝ POHLED 

1.2.3. CHRONOS A KAIROS 

1.3. KOŘENY FILANTROPIE 

1.3.1. KMENOVÁ TRADICE – DAR JAKO ZÁVAZEK 

1.3.1.1. POVINNOST DÁVAT A POVINNOST PŘIJÍMAT 

1.3.1.2. ČEST JAKO ZÁRUKA 

1.3.2. ANTICKÉ ŘECKO A ŘÍM 

1.3.2.1. PRÁVNÍ VYMEZENÍ DARU 

1.3.2.2. ŠTĚDROST JAKO CTNOST 

1.3.2.3. MECENÁŠ 

1.3.3. KŘESŤANSKÁ A ŽIDOVSKÁ TRADICE 

1.3.3.1. CEDAKA A MOTIV SPRAVEDLNOSTI 

1.3.3.2. LÁSKA K BOHU A MILOSRDNÁ LÁSKA 

1.3.3.3. NEZIŠTNOST V DOBROČINNOSTI 

1.3.3.4. BOHATSTVÍ A CHUDOBA 

1.4. INSTITUCIONALIZOVANÉ PODOBY FILANTROPIE 

1.4.1. CHARITA ORGANIZOVANÁ CÍRKVÍ – POZDNÍ ANTIKA A STŘEDOVĚK 

1.4.2. DOBROČINNOST A ŘEHOLNÍ ŘÁDY 



 

 

 

7 

1.4.3. DOBROČINNOST A OSVÍCENSTVÍ 

1.4.4. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A FORMALIZACE SVĚTSKÉ FILANTROPIE 

1.4.4.1. ANDREW CARNEGIE 

1.4.4.2. JOHN D. ROCKEFELLER 

1.4.4.3. HENRY FORD 

1.4.5. SOUČASNÉ PODOBY FORMALIZOVANÉ FILANTROPIE 

1.4.5.1. THE GIVING PLEDGE 

1.4.5.2. KOMUNITNÍ NADACE 

1.4.5.3. OBČANSKÉ NADACE V NĚMECKU 

1.4.5.4. KOMUNITNÍ NADACE V USA - ROZHOVOR S PETEREM HERO 

1.4.6. DROBNÉ DÁRCOVSTVÍ 

1.4.7. FILANTROPIE FIREM 

1.4.7.1. „CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY“ 

1.4.7.2. ODPOVĚDNÁ FIRMA 

1.4.7.3. ZMATENÍ ZISKOVÉHO A NEZISKOVÉHO 

1.4.8. PARADIGMATA PŘÍRODNÍCH VĚD VE FILANTROPII 

1.4.8.1. ALTRUISMUS POHLEDEM EVOLUČNÍ BIOLOGIE 

1.4.8.2. RECIPROČNÍ ALTRUISMUS 

1.4.8.3. POHLED SOCIÁLNÍ A MORÁLNÍ PSYCHOLOGIE 

1.4.8.4. PŘÍSPĚVEK NEUROVĚD: AUTOMATIZOVANÉ PROCESY A 

RACIONALITA ROZHODOVÁNÍ 

1.4.8.5. POVZNESENOST JAKO EMOCE 

1.4.8.6. ETIKA AUTONOMIE, KOMUNITY A ZBOŽNOSTI 

1.4.8.7. ZBOŽNOST A DOBROČINNOST 

1.5. VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ 

1.5.1. DÁRCE JAKO ODPOVĚDNÁ OSOBA 

1.5.2. PODOBY SVOBODY A HODNOTOVÉ KYVADLO 

1.5.3. SOLIDARITA A PLACENÍ DANÍ 

1.5.4. VNÍMÁNÍ ROLÍ STÁTNÍCH A NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ 

1.5.5. STANDARDNÍ A NADSTANDARDNÍ 

1.5.6. PROMĚŇUJÍCÍ SE ROLE STÁTU 

1.5.7. DAŇOVÉ ÚLEVY PRO DOBROČINNOST 

1.5.8. ČAS DISTRIBUCE 



 

 

 

8 

1.6. SOUČASNOST FILANTROPICKÉHO DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

1.6.1. PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA A ÉRA SOCIALISMU 

1.6.2. NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDENKY HLÁVKOVÝCH 

1.6.3. OBROZENÝ A NOVÝ SVĚT FILANTROPIE PO ROCE 1989 

1.6.4. VÝVOJ DŮVĚRY A NEDŮVĚRY VEŘEJNOSTI V NEZISKOVÉ 

ORGANIZACE 

1.6.5. DARY V DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH FYZICKÝCH OSOB OD ROKU 2000 

1.6.6. DARY V DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB OD ROKU 

2000 

1.6.7. CELKOVÁ VÝŠE DOBROČINNÝCH DARŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

1.6.8. SROVNÁNÍ S VÝDAJI VEŘEJNÉHO ROZPOČTU 

1.6.9. SPONZORING 

1.6.10. NEJVĚTŠÍ NADACE A NADAČNÍ FONDY V ČESKÉ REPUBLICE 

1.6.11. STANDARDNÍ PROSTŘEDÍ FILANTROPIE 

1.7. PRAXE FILANTROPIE 

1.7.1. EFEKTIVITA 

1.7.1.1. MÍRA PROVOZNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH NÁKLADŮ 

1.7.1.2. OVĚŘOVÁNÍ EFEKTIVITY NAKLÁDÁNÍ S DARY 

1.7.1.3. DOBRÝ ANDĚL – JE TO FÉR? 

1.7.1.4. CO MÁME K DISPOZICI? 

1.7.1.5. EFEKTIVNÍ ALTRUISMUS: SYNDROM OSKARA SCHINDLERA 

1.7.1.6. FILANTROPIE JAKO ŽIVOTNÍ STYL 

1.7.1.7. SVŮDNOST PŘÍLIŠ JEDNODUCHÝCH ŘEŠENÍ 

1.7.2. DAROVÁNÍ Z POHLEDU PŘÍJEMCE 

1.7.2.1. ETICKÉ KODEXY FUNDRAISINGU 

1.7.2.2. PŘIJATELNOST DÁRCE 

1.7.2.3. MOŽNÁ KRITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ O PŘIJATELNOSTI 

1.7.2.4. PŘIMĚŘENOST FORMY ŽÁDOSTI O PODPORU 

1.7.2.5. PŘÍKLAD NETRANSPARENTNÍCH NADAČNÍCH FONDŮ 

1.7.2.6. NA HRANICI VKUSU A NA HRANICI ZÁKONA 

1.7.3. JAK VYBÍRAJÍ OSTATNÍ 

1.7.3.1. MOC MOŽNOSTÍ SPÍŠE ODRAZUJE 

1.7.3.2. ROZHODOVÁNÍ PODLE OSOBNÍ PREFERENCE A VKUSU 



 

 

 

9 

1.8. DAROVÁNÍ BOHATÝCH 

1.8.1. ZJITŘENÉ EMOCE KOLEM FILANTROKAPITALISMU 

1.8.2. MOC, VLIV A SEBEPROPAGACE BOHATÝCH 

1.8.3. NOVÁ GENERACE AKTIVNÍCH A MLADÝCH FILANTROPŮ – CO PO 

NICH VLASTNĚ CHCEME? 

1.8.4. NEZISKOVÉ ORGANIZACE JAKO AGENTURY PRO BOHATÉ DÁRCE 

1.8.5. ZLEPŠOVÁNÍ ZPŮSOBENÝCH PROBLÉMŮ 

1.8.6. DAŇOVÉ VÝHODY ZVÝHODŇUJÍCÍ BOHATÉ 

1.8.7. FILANTROPIE A VLIV NA VEŘEJNOU POLITIKU 

1.8.8. KŘEHKOST SOUČASNÉ FILANTROPIE 

 

2. PRAKTICKÁ ČÁST: VLASTNÍ VÝZKUM 

2.1. ÚVOD 

2.2. HYPOTÉZY VÝZKUMU 

2.3. CO ŘÍKAJÍ ČÍSLA? 

2.3.1. METODIKA A PRŮBĚH VÝZKUMU 

2.3.2. SHRNUTÍ, VÝSLEDKY, ZJIŠTĚNÍ 

2.3.2.1. VÝŠE PRŮMĚRNÉHO DARU 

2.3.2.2. NA CO PŘISPÍVAJÍ ČEŠTÍ DÁRCI? 

2.3.2.3. CO NÁS VEDE K DAROVÁNÍ? 

2.3.2.4. HODNOCENÍ VLIVŮ NA DOBROČINNÉ DAROVÁNÍ: VĚK, PRÁCE, 

POHLAVÍ, RODINNÝ STAV, CHUDOBA V DĚTSTVÍ, ZDRAVÍ, PŘÍJMY 

A MAJETEK, VZDĚLÁNÍ 

2.4. CO ŘÍKAJÍ LIDÉ? 

2.4.1. METODIKA A PRŮBĚH VÝZKUMU 

2.4.2. VHLEDY A INTERPRETACE VÝSTUPŮ Z ROZHOVORŮ PODLE 

JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 

2.4.2.1. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DAR 

2.4.2.2. MOTIVACE K FILANTROPII 

2.4.2.3. SLEDOVANÉ CÍLE FILANTROPIE 

2.4.2.4. STRATEGICKÁ A REAKTIVNÍ FILANTROPIE 

2.4.2.5. PODPOROVANÁ TÉMATA, FORMA VS. ÚČEL 

2.4.2.6. ROZHODOVÁNÍ O DARU: ROZUM NEBO CIT? 

2.4.2.7. SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY POSKYTNUTÉHO DARU 



 

 

 

10 

2.4.2.8. ZMĚNY VE FILANTROPII V PRŮBĚHU ŽIVOTA 

2.4.2.9. CO MAJÍ SPOLEČNÉHO DÁRCI? 

2.4.2.10. DÁRCOVSTVÍ, MRAV, MORÁLKA A ETIKA 

2.4.2.11. ODMÍTNUTÍ DAROVAT 

2.4.2.12. DAROVÁNÍ A POKORA 

2.4.2.13. JÍT PŘÍKLADEM NEBO MLČET? 

2.4.2.14. CO MŮŽE DÁRCE ZA DAR OČEKÁVAT 

2.4.3. SHRNUTÍ, VÝSLEDKY, ZJIŠTĚNÍ 

2.5. SHRNUTÍ HYPOTÉZ 

 

3. SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

POZICE AUTORA A JEHO OSOBNÍ ZAUJETÍ 

BIBLIOGRAFIE 
  



 

 

 

11 

ÚVODEM 

 

Ve své práci shrnuji poznatky o filantropii a stavu dárcovství v České republice a zasazuji je 

do širšího společenského kontextu tak, aby byly srozumitelné i mimo poměrně uzavřené 

prostředí dobročinných organizací a neziskového sektoru. Tímto širším rámcem, který jsem 

pro svou práci zvolil, je „praktická filosofie“ (srov. např. Sokol 2014), odtud „ETIKA 

FILANTROPIE“. Výzkum realizovaný v rámci této práce ověřuje některé základní 

předpoklady o motivech k filantropii, koriguje výši průměrného daru na dobročinné účely a 

definuje hlavní okolnosti, které darování na dobročinné účely ovlivňují. 

 

Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části jsem se zaměřil na 

téma filantropie jako takové, tedy dárcovství na dobročinné účely a jeho společenské a 

kulturní souvislosti, včetně kořenů, ze kterých v našich končinách vyrůstá. Tato část začíná 

vymezením tématu a základních pojmů jako filantropie, altruismus, dar nebo mecenáš, 

pokračuje rozborem vývoje pojetí darování, dále zkoumá jeho současnou podobu, diskurs a 

aktuální mravní, morální a etická dilemata, které darování na dobročinné účely přináší (od 

témat posuzování efektivity až po daňové otázky nebo vliv na veřejnou politiku). 

 

Téma práce se pohybuje na pomezí několika vědních disciplín. Tomu odpovídají také odkazy 

na použité prameny. Čerpám z prací filosofických, především etických, antropologických, 

sociologických, ekonomických, ale také z pramenů z oblasti rozvojových studií a studií 

neziskového sektoru. To samo o sobě představuje jistou metodickou výzvu, především 

v terminologické rovině. Bylo potřeba sladit často odlišné definice důležitých termínů 

v jednotlivých oborech, jež se lišily jak rozsahem, tak akcentem na různé aspekty obsahu 

pojmů. Proto jsem se rozhodl uchopit a definovat zásadní termíny zvlášť pro potřebu této 

práce. Pokud v jejich vymezení nepanovala mezi jednotlivými obory shoda, obracel jsem se 

v naprosté většině případů k diskursu, který tématu práce nejlépe vyhovuje, k diskursu 

praktické filosofie a aplikované etiky. Podstatná část použité literatury je v anglickém jazyce. 

Pokud není v poznámce pod čarou uvedeno jinak, pracuji v citacích s vlastním překladem. 

V citacích, bibliografii a poznámkovém aparátu důsledně dodržuji normu APA. 
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V praktické části pak popisuji kvantitativní výzkum a shrnuji zjištění, která vyplývají z dat 

získaných z asistovaného dotazníku panelového výzkumu SHARE1, do jehož páté dokončené 

vlny jsem připojil celkem čtyři otázky zaměřené na darování na dobročinné účely. Díky tomu 

jsou v České republice poprvé k dispozici data z reprezentativního vzorku populace, byť jde o 

cílovou skupinu respondentů ve věku 50+. Získaná data pak lze srovnávat s celou škálou 

dalších zjišťovaných sociologických parametrů, jako jsou věk, pohlaví, vzdělání, majetek, 

příjmy, rodinná situace, zdravotní stav atd. 

 

Data získaná v kvantitativním výzkumu dokreslují výsledky výzkumu kvalitativního v další 

části práce, jež přináší zkušenosti konkrétních lidí – zachycuje názory a způsob uvažování jak 

vybraných současných českých dárců a mecenášů, tak i důležitých příjemců darů, tedy 

ředitelů některých významných českých nadací a neziskových organizací. Pro rozhovory jsem 

oslovil osobnosti, které byly v uplynulých pěti letech nominovány na cenu Via Bona2 za 

filantropii. Měl jsem tak možnost hovořit s celkem dvaceti osobnostmi, jež se u nás výrazně 

angažují v oblasti filantropie, včetně zakladatele Fondu pomoci Karla Janečka, filantropa a 

spolumajitele investiční firmy RSJ Libora Winklera a mnohých dalších. V závěru práce pak 

shrnuji nejdůležitější zjištění. 

  

                                                 
1 Podrobnosti k metodice SHARE níže v praktické části a v bibliogrfii. 
2 Nadace Via uděluje již dvacátým rokem v několika kategoriích cenu za filantropii Via Bona, podrobnosti o 

ceně a její historii dostupné z http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/viabona/ 

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/viabona/
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1. TEORETICKÁ ČÁST: KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ KONTEXT 

FILANTROPIE 

 

1.1. NEUCHOPITELNÁ SOUČASNOST 

Žijeme v tekuté době. Myšlenku tekuté společnosti jakožto proměnlivé, konzumní a 

individualizované popsal Zygmunt Bauman (Bauman 2013: 4-11) a její důsledky pak rozebírá 

v knize Stát v krizi s Carlem Bordonim (Bauman, Bordoni 2014). Umberto Eco jejich diskusi 

výstižně komentuje ve sbírce esejů Od hlouposti k šílenství takto: „Tekutá společnost začíná 

získávat obrysy v rámci proudu, který nazýváme postmodernismem… Postmodernismus 

znamenal krizi ‚velkých vyprávění‘, která věřila, že mohou světu nadřadit určitý model 

fungování. Podle Bordoniho je však i postmodernismus ve fázi úpadku. Měl dočasný 

charakter a překonali jsme jej téměř bez povšimnutí… Sloužil pouze jako signál nastupujícího 

obratu, představoval jakýsi přechod od modernity k zatím bezejmenné přítomnosti.“ (Eco 

2016: 9). 

 

Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry je tato „intelektuální skepse“, kterou Bauman, Bordoni i 

Eco tak barvitě vykreslují, především projevem pohodlné, snad až zhýčkané současnosti 

(kterou tepou a ve které podle nich zdánlivě „o nic nejde“ a vše je „nesnesitelně lehké“) a do 

jaké míry je před námi skutečně zásadní změna společenských a kulturních paradigmat, která 

bude reálně znamenat konec světa, jak ho známe a zažíváme nyní, a teprve potom – snad – 

něco jiného, nového. A spíše by se zdálo, že jejich pohled pouze rezonuje se sílící aktuální 

společenskou náladou, ve které podle výsledků voleb a referend přibývá lidí, kteří se 

neidentifikují se stávajícím uspořádáním „západní“ společnosti, přestože v ní pohodlně žijí a 

užívají všech výhod, které přináší. Je ale svět skutečně tak významně jiný, než býval? 

Změnily se skutečně zásadní hodnoty, kterých se jako lidé v životě držíme? Nebo dokonce 

zmizely nadobro, případně je nahradily hodnoty jiné, nové? Mají slušnost, ctnost, 

spravedlnost, odvaha, hrdinství nebo velkorysost jinou podobu než v minulosti? Žije se dnes 

„dobrý život“ zásadně jinak než dříve? Nezdá se. 

 

Společenská úzkost, kterou výše uvedení autoři tak obratně reflektují, zároveň akcentuje 

odhodlání něčeho se zachytit, přemýšlet o tom, co činí náš život a svět dobrým a lepším, a 

jednat podle toho. A to už úzce souvisí se zvoleným tématem této práce. Bude řeč o darování 

na dobročinné účely, o podpoře aktivit a organizací, které jsou praktickým odrazem a 
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vyjádřením takového přemýšlení: jak mohu nejlépe přispět k tomu, aby byl tento svět dobrý a 

snad i lepší?  

 

1.1.1. NADĚJE A DŮVĚRA VE SPOLEČNOSTI 

Jan Sokol v této souvislosti připomíná: „Sdílíme totiž názor, pregnantně vyslovený už 

Tomášem Akvinským, že ‚dobro se samo šíří víc než zlo‘, o nějž se moderní společnosti 

mlčky opírají.“ (Sokol 2007: 16). To je dobré připomenutí. Být kritický k naší současnosti je 

jistě zdravé a ani není naším cílem lakovat svět na růžovo; nemáme-li však uvíznout v 

elegantních proklamacích, je dobré neztratit z horizontu našeho přemýšlení o světě některá 

základní východiska, které naše, možná jen zdánlivě „tekutá“, současnost předpokládá a 

nemohla by bez nich být.  

 

V první řadě mám na mysli důvěru a naději. Sice o nich mluvíme velmi zřídka, ale vůbec 

nejsou samozřejmé. O elementární důvěru se totiž opírá podstatná část našeho života 

s ostatními. Důvěřujeme a spoléháme se na desítky nepsaných pravidel a dohod, například na 

to, že nám většina lidí nelže nebo že dané slovo platí. Hodnota peněz a majetku již dávno není 

odvozena od zlatého standardu3, ale od míry sdílené důvěry v to, že nějakou hodnotu mají, a 

od naděje, že nějakou hodnotu mít budou. Je to křehký konsenzus, ale víc toho v tomto 

ohledu v rukou nemáme. Podobné je to s toky informací a jejich sdílením na internetu, 

s virtuálními toky a převody peněz, s nákupem a prodejem on-line… to vše jsou procesy, o 

které denně opíráme svou praktickou existenci, a přitom je pro většinu z nás nepředstavitelné 

a nepochopitelné, jak se dějí. Přesto důvěřujeme tomu, že se informace neztratí, že nebudou 

zneužity, že peníze dojdou svého určení a další že přijdou na náš účet, že investice neztratí 

hodnotu, že obchodovat na burze bude možné zase zítra. Důvěřujeme zákonům, v jejichž 

nepřehledné změti se většina z nás prakticky není schopná zorientovat, že v principu slouží 

k dobrému a jsou oporou spravedlnosti. 

 

Tony Judt téma důvěry glosuje slovy: „Většina daní je určena buď na splácení dluhů 

z minulosti, nebo na investice do budoucích vydání. Proto také mlčky předpokládáme 

existenci na důvěře a vzájemnosti založeného vztahu mezi minulými daňovými poplatníky a 

těmi, kdo z nich mají v současnosti prospěch, současnými daňovými poplatníky a minulými i 

                                                 
3 Zlatý standard znamená, že hodnota měny, která je používána jako jednotka zúčtování, je odvozena od 

definovaného množství zlata a měnu lze za zlato vyměnit v pevném kurzu. 
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budoucími příjemci a samozřejmě i budoucími daňovými poplatníky, kteří budou splácet naše 

dnešní výdaje. Jsme proto odsouzeni důvěřovat nejen lidem, které dnes neznáme, ale i lidem, 

které jsme nikdy nemohli znát, respektive je nikdy nebudeme moci znát; s nimi všemi nás 

přitom pojí složité vztahy založené na vzájemné důvěře.“ (Judt 2011: 64). 

 

Důvěra se zdá být tím nejcennějším, co sdílíme s ostatními lidmi, co nás spojuje – ať je nám 

to milé nebo není. Jejím hlavním zdrojem je naděje, že svět přes všechny pochybnosti, 

složitosti a záplavu věcí, kterým nerozumíme, spěje k lepšímu. A to píši, aniž bych tím chtěl 

jakkoliv bagatelizovat závažnost člověkem způsobených škod na životním prostředí nebo 

postupujících změn klimatu. Skutečnost, že si svět za deset let nedovedeme představit, nás 

sice – zcela pochopitelně – naplňuje nejistotou a úzkostí, ale o to víc je potřeba o důvěru a 

naději pečovat, posilovat je, mluvit o nich a sdílet je s ostatními. A právě svět filantropie, jenž 

je tématem této práce, nabízí pro takovou péči příležitosti.  

 

1.1.2. DOBROČINNOST JAKO STANDARD 

Co je ale „světem filantropie“ vlastně míněno a kde se vzal? Svět filantropie, tak jak o něm 

budeme v této práci přemýšlet, není nic nového. Je setkáním obyčejné, prastaré ochoty být 

štědrý a pomáhat druhým a nejrozmanitějších, mnohotvárných podob dobročinnosti, se 

kterými se v současné době setkáváme. Žijeme totiž ve světě, ve kterém má zastání téměř 

každé dílčí společenské téma: takřka pro každý problém existuje skupina lidí, často dokonce 

formalizovaná do podoby spolku, sdružení, obecně prospěšné společnosti, zapsaného ústavu, 

nadace nebo nadačního fondu – zkrátka nestátní neziskové organizace – která si vzala za cíl, 

že je potřeba „s tím něco udělat“ a že jí stojí za to věnovat svůj čas, energii, úsilí, nápady, 

kreativitu a často i další zdroje (včetně financí) tomu, aby se tak skutečně stalo, aby se něco 

změnilo, zlepšilo, nebo naopak zachovalo, ochránilo. Pokud člověku leží na srdci stav 

životního prostředí, může nalézt bezpočet iniciativ od místního okrašlovacího spolku, který v 

okolí jeho obce sází stromořadí, až po profesionální celostátní nebo i mezinárodní organizace, 

které bojují proti znečišťování oceánů, chrání pralesy nebo upozorňují na změny klimatu. Má 

na vybranou mezi malými a velkými, dobrovolníky a profesionály, mezi radikálními aktivisty 

a umírněnými zastánci pozvolných změn, mezi prevencí, osvětou nebo zmírňováním dopadů. 

Ještě pestřejší výběr pak bude v sociální oblasti, ve vzdělávání či ve zdravotní péči, kde je 

možné vybírat podle typu poskytované služby – od rané péče až po péči paliativní, tedy od 

narození až do smrti, nebo volit podle zaměření na řešenou problematiku – od hladu a 
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chudoby až po nejrůznější druhy handicapů, onemocnění, sociálního vyloučení, 

bezdomovectví, osamělosti… A seznam by mohl ještě dlouho pokračovat. Nicméně pro 

každou oblast či podoblast lidského žití lze nalézt iniciativu nebo organizaci, která v ní 

pracuje na místní, celostátní, mezinárodní nebo i globální úrovni, dobrovolnicky nebo 

profesionálně. A co teprve v oblasti kultury, umění, volného času, amatérského sportu, práce 

s dětmi a mladými lidmi, nebo i vědy a výzkumu. Zde se pravděpodobně s nějakou formou 

filantropie setkal každý. 

 

A jestliže člověk příležitost k dobročinnosti aktivně nevyhledá, přijde k němu sama: ať už 

v podobě prosebníka s kasičkou, dopisu se složenkou či e-mailu s pozváním na benefiční 

koncert. Jen málokdo zůstane opomenut. Pokud totiž někdo považuje svou věc za důležitou a 

za správnou, je odhodlaný pro ni udělat mnoho. Rozhodne-li se pak přiměřeným způsobem 

požádat o pomoc, nezřídka se mu podaří najít druhé lidi, kteří jsou ochotni se k němu přidat a 

rádi mu pomohou. Právě takové jsou parametry světa filantropie, o němž zde mluvíme: leží na 

průsečíku odhodlání být aktivní v tom, co považuji za důležité a za správné, na jedné straně, a 

ochoty pomoci bližnímu, který to potřebuje, být štědrý, rozdělit se s ostatními na straně druhé. 

 

1.1.3. POJEM FILANTROPIE – ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ 

Samozřejmě se nejedná o nic nového. Štědrost a ochota pomoci provází lidská společenství 

od nepaměti a soužití s druhými je bez nich nemyslitelné. Na tento významový rys klade 

značný důraz kupříkladu definice filantropie v encyklopedii Britannica4: FILANTROPIE, 

dobrovolná, organizovaná snaha sledující společensky přínosné cíle. Filantropické skupiny 

existovaly již ve starověkých civilizacích na Středním východě, v Řecku a Římě: účelově 

vyčleněný majetek téměř 900 let podporoval Platónovu Akademii (asi 387 př. n. l.); založení 

islámského fondu waqf (majetek vyčleněný na náboženské účely) se datuje do 7. století našeho 

letopočtu; a středověké křesťanské církve spravovaly celou řadu dobročinných fondů. V 17. a 

18. století zakládali obchodníci v západní Evropě organizace, které pomáhaly potřebným. Od 

konce 19. století vznikají soukromé nadace, kterým zakladatelé odkazují nebo darují značná 

osobní jmění na podporu umění, vzdělání, lékařského výzkumu, veřejné politiky, sociálních 

služeb, ekologických programů a dalších významných oborů. 

 

                                                 
4 Philanthropy. (2009, 1. května). In Encyclopaedia Britannica. Dostupné z 

https://www.britannica.com/topic/philanthropy 

https://www.britannica.com/topic/philanthropy
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Co je tedy ve světě filantropie dnes nové, je šíře témat, možností, příležitostí a nabídky – a 

také mnohotvárnost a rozmanitost institucionálních forem filantropie – od iniciativ a 

organizací, které se o podporu ucházejí, po různé způsoby, jak podporu poskytnout. Relativně 

nové je také to, že podstatná část obyvatel současného „západního světa“ – včetně České 

republiky – má z čeho dávat, že po zabezpečení životních a rodinných výdajů mnohdy zbývá 

něco navíc, o co se lze rozdělit, co lze dle vlastního výběru a uvážení darovat na dobročinné 

účely. Mnoha lidem zároveň zbývá po práci volný čas, z něhož mohou věnovat několik hodin 

tomu, co považují za správné a důležité, pokud se pro to rozhodnou. 

 

Ve chvíli, kdy se člověk rozhoduje pro filantropii, vyvstává mnoho otázek. Jaká kritéria 

zvolit? Jaké téma si vybrat a kterou konkrétní organizaci? Jak se pozná, že člověk podpořil 

něco, co má skutečně smysl a výsledky? Jak se přesvědčí, že se darované peníze neztratily po 

cestě a že skutečně došly na místo určení? A má vůbec smysl se tím zabývat? Co když je to 

jen laciné vykupování špatného svědomí? Nejsou neziskové organizace jenom skupiny 

naivních idealistů, kteří by ve skutečném světě neuspěli a kteří si žádnou podporu ve 

skutečnosti nezaslouží? Je potřeba podporovat témata ve svém okolí, nebo naopak 

v zahraničí, v těch nejchudších zemích? Co vůbec motivuje druhé, kteří se také rozhodli pro 

filantropii, a jak o ní přemýšlejí? Čeho chtějí dosáhnout? Je ten, kdo na dobročinnost 

nepřispívá, špatný člověk? Chová se nemravně, nemorálně, neeticky? Většina z těch, kdo se 

s filantropií v té či oné podobě osobně setkali, si patrně takové a jim podobné otázky kladli, 

přinejmenším s některými z nich se museli nějak vyrovnat, postavit se k nim, protože v dané 

situaci jednali a své jednání si nějak vysvětlovali, ospravedlňovali, racionalizovali – případně 

přemýšleli o tom, jak by jednali příště. Tato práce si dává za cíl poskytnout informace, které 

by měly při tomto rozhodování pomoci, na některé z otázek přímo najít odpovědi a jiné si 

alespoň lépe položit.  

 

Česká Wikipedie pak nabízí následující vymezení: „Filantropie (z řec. filein, milovat 

a anthrópos, člověk – láska k člověku), nebo lidumilnost znamená humanisticky 

motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně 

prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. V 

obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýkoli altruistický počin, který směřuje k 

podpoře dobra nebo zlepšování kvality života. Člověk, známý svou dobročinností, se někdy 
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nazývá filantrop (lidumil).“5 Tato definice výstižně popisuje obsah pojmu filantropie, jak se 

v českém prostředí po anglosaském vzoru začíná ustalovat, a proto se jí pro účely tohoto textu 

budeme nadále držet.  

 

1.1.4. POJEM ALTRUISMUS – ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ 

Aktualizovaná definice z téhož zdroje o dva roky později ještě doplňuje6: „Rozdíl oproti 

altruismu je v tom, že filantrop za odměnu něco získává, nejčastěji popularitu nebo všeobecné 

uznání. Altruista nezískává nic, dobročinnost vykonává čistě z dobré vůle. Filantropie je i tak 

velmi záslužná činnost a filantropové si po zásluze získávají prestiž a vděk 

společnosti. Filantrop může být rovněž označován jako lidumil.“ Nezdá se ale, že by tato 

distinkce měla dostatečnou oporu v literatuře či v jiných definicích filantropie. Spíše 

akcentuje jedno z témat dárcovství na dobročinné účely, o kterém se občas mluví a ke 

kterému se ještě podrobněji dostaneme, a to je protiplnění nebo lépe přiměřené očekávání na 

straně dárce, které mu na základě daru náleží. Autor doplňující definice se zde pokouší odlišit 

altruismus a filantropii, jejichž význam se do velké míry překrývá, a za distinktivní 

sémantický rys si zvolil to, že altruista dobročinnost vykonává „čistě z dobré vůle“. Vrací se 

tím k představě jakéhosi „čistého altruismu“, o kterém se od 60. let minulého století vedly 

spory. Pro přesnější vymezení filantropie je proto potřeba definovat též altruismus. 

 

Za altruistické se většinou považuje jednání, které jedince něco stojí (například ztrátu potěšení 

či omezení kvality života, čas nebo snížení pravděpodobnosti přežití a reprodukce), ale je 

zároveň nějakým způsobem přínosné pro druhého nebo pro druhé – bez očekávání plnění 

nebo kompenzace. Steinberg například definuje altruismus v klinických podmínkách jako 

vědomé a dobrovolné jednání, které má za cíl prospět jiné osobě, aniž by jednající získal 

jakýkoliv vnější zisk ve smyslu „něco za něco“ (quid pro quo) (Steinberg 2010: 250). Přesto se 

předpokládá, že altruistické jednání cosi přináší tomu, kdo ho vykoná: například dobrý pocit, 

pocit splněné povinnosti, radost atp. V případě filantropie ale platí totéž, a proto tento 

významový rys nelze použít jako distinkci mezi filantropií a altruismem. 

 

V této souvislosti pak psychologové tvrdí, že v konečném důsledku žádný altruismus 

neexistuje a že v případě jednání, které se jako altruistické tváří, jde – například u Sigmunda 

                                                 
5 Filantropie. (n.d.). In Wikipedie. Získáno 10. srpna 2017 z https://cs.wikipedia.org/wiki/Filantropie 
6 Filantropie. (n.d.). In Wikipedie. Získáno 3. července 2019 z https://cs.wikipedia.org/wiki/Filantropie 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Filantropie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filantropie
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Freuda – o strategické vyjádření hlubších, egoistických motivů (Batson 2014: 171). 

Altruistické jednání se podle něj může u lidí objevit, ale ve skutečnosti jím sledují vlastní 

prospěch a egoistické cíle, ať už zachování druhu, reprodukční výhodu, moc či sebepotvrzení. 

Tento pohled se však také jeví jako příliš reduktivní a zjednodušující. Akcentuje pouze jeden 

z možných aspektů a motivů jednání, který následně vydává za jediný platný a nahrazuje jím 

složitý, dynamický komplex motivů, v němž se setkávají fyziologické a evoluční okolnosti 

s kulturními danostmi a společenskými zvyklostmi a mravy. Otázkou přitom zůstává, do jaké 

míry je vlastní prospěch jednajícího prospěšný také pro ostatní a do jaké míry je prospěch 

ostatních prospěšný také pro jednajícího; který motiv je tu primární a který sekundární. To 

nakonec připomíná spíše variaci na známý problém slepice a vejce: především je jedno bez 

druhého nemyslitelné. 

 

1.1.5. POJEM CHARITA – ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ 

Některé definice od filantropie odlišují ještě termín „charita“. Například anglická Wikipedia 

uvádí, že filantropie má odlišné charakteristiky od charity; ne každá charita je filantropie a 

naopak, i když je pravda, že v praxi se oba termíny do značné míry překrývají. Často se jako 

argument uvádí, že cílem charity je zmírnit utrpení, které způsobuje konkrétní sociální 

problém, kdežto filantropie se snaží vyřešit příčinu takového problému – jedná se tedy o 

příznačný rozdíl mezi tím darovat hladovějícímu rybu nebo jej ryby naučit chytat.7 Také tato 

distinkce ukazuje spíše na rozdíly v přístupech k dobročinnému darování, na různé akcenty 

v principech, se kterými někteří dárci a také některé dobročinné organizace přistupují ke své 

práci; nezdá se však, že by se jednalo o ustálený způsob odlišení obou termínů vycházející 

z praxe či konkrétní tradice. Faktem zůstává, že slovo charita, které pochází z latinského 

caritas, tedy „slitování, smilování8“, je blíže tradici křesťanské, v níž je konkrétní pomoc 

potřebnému zásadním východiskem, a často je považována za bezpodmínečnou. 

 

Slovo „charita“ navíc neznamená jen vlastní projev milosrdenství nebo službu bližnímu, 

termín se zároveň stal běžně užívaným synonymem pro organizaci, která pomoc nebo službu 

poskytuje. To platí v češtině, a ještě běžněji v angličtině. V našem prostředí pak funguje 

dobročinná organizace Charita Česká republika9, kterou zřizuje Česká biskupská konference a 

                                                 
7 Philanthropy. (n.d.). In Wikipedia. Získáno 6. července 2019 z https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy 
8 Charita. (n.d.). In Wikipedie. Získáno 6. července 2019 z https://cs.wikipedia.org/wiki/Charita 
9 Charita Česká republika [webové stránky]. (n.d.). Dostupné z https://www.charita.cz/o-charite/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charita
https://www.charita.cz/o-charite/
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která zastřešuje početnou skupinu diecézních, oblastních a farních „charit“. Jde o největšího 

poskytovatele sociálních služeb v České republice. 

 

Je tedy třeba smířit se s tím, že nelze narýsovat jednoduchou dělicí čáru mezi altruismem a 

filantropií. Zdá se, že altruismus odkazuje spíše k obecnější kvalitě či povaze lidského jednání 

a filantropie spíše k oblasti kulturní a společenské praxe. 

 

1.1.6. PROMÉTHEUS – PRVNÍ FILANTROP 

Samotné slovo filantropie je také výrazně starší. Na rozdíl od altruismu, se kterým Auguste 

Comte přišel až v 19. století, použil pojem filantropie údajně (Svoboda 2012: 19) jako první 

ve tvaru adjektiva Aischylos v dramatu Upoutaný Prométheus v 5. století před Kristem: 

„Tu odměnu máš za svou k lidem náklonnost.  

Neb neděse se hněvu bohů, sám jsa bůh,  

jsi proti právu lidem výhod poskytl.  

A proto stoje, nemoha si pohovět ni zdřímnout,  

smutnou budeš hlídat skálu tu,  

a často budeš naříkati nadarmo…“ 

(Aischylos 1914: 18) 

 

Etymologicky se jedná o řeckou složeninu filein – milovat, a anthrópos – člověk, tedy „láska 

k člověku“, „lidumilnost“, ovšem také ve smyslu „záliba ve všem, co je lidské“. Tu 

Prométheus skutečně osvědčil. Daroval lidem slepou naději, tedy již výše zmíněnou důvěru 

(která je podle něj lékem proti pýše), jakýsi základní optimismus, bez kterého by byl lidem 

oheň málo platný, a pak oheň, díky němuž se mohou učit, rozvíjet sami sebe a snad i lidstvo 

jako takové: 

 

„Náčelnice sboru: A nezašel jsi v tom svém činu ještě dál?  

Prometheus: Též zabránil jsem lidem osud předvídat.  

Náčelnice sboru: A jaký lék jsi našel této choroby?  

Prometheus: V jich srdce uložil jsem slepé naděje. 

Náčelnice sboru: Tos velkou pomoc smrtelníkům uštědřil.  

Prometheus: A k tomu ještě ohně jsem jim poskytl.  

Náčelnice sboru: Teď mají zářný oheň lidé smrtelní?  
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Prometheus: A s ohněm mnohým naučí se uměním.“ 

(Aischylos 1914: 19) 

 

Prométheus byl za svůj čin nemilosrdně potrestán a na svou „náklonnost k lidem“, na svou 

„filantropii“, nakonec doplatil. Jeho skutek byl považován za zpupnost, provinění proti 

zavedeným pořádkům – z lásky k lidem udělal, co dělat neměl, a dobře to věděl. 

 

Jako podstatné jméno se filantropie objevuje prvně v platónském dialogu Euthyfrón, ve 

kterém Sokrates za „filantropii“ označuje svou otevřenost a ochotu sdílet svou moudrost 

s lidmi. „Sokrates: Ano, o tobě se snad zdá, že jen zřídka k sobě pouštíš a že nechceš 

vyučovat své moudrosti; ale já se bojím, že se jim pro mou milovnost lidí nezdálo, že cokoliv 

o sobě mám, plným proudem každému povídám, a to nejenom bez peněžité odměny, nýbrž 

tak, že bych i rád doplácel, kdyby mě někdo chtěl poslouchat…“ (Platón 2000: I,3d). 

Sokratova filantropie se sice nerealizuje dáváním peněz na dobročinné účely, přesto však do 

kategorie filantropického jednání bezesporu patří, i když o ní Sokrates hovoří, respektive 

Platón píše, s typickou dávkou sebeironie. 

 

Motivem k rozdávání moudrosti je Sokratovi „milovnost lidí“ a zjevně mu přitom nejde o 

odměnu. Zároveň přiznává, že jde také o jakousi osobní vášeň, cosi, co by činil tak jako tak – 

a s nadsázkou dokonce tvrdí, že by si i připlatil, jen kdyby ho někdo poslouchal. Sokrates 

nevnímá filantropii jako vzdálený ideál, ale jako cosi velmi osobního: je to praktická činnost, 

která dává smysl, a proto je třeba ji konat. Ponechme jako otevřenou otázku, nakolik jeho 

jednání obohacuje posluchače a nakolik jeho samého, a zároveň připusťme, že v antickém 

Řecku i v Římě je účast na filantropii vnímána především jako přínos pro jednajícího, který 

tak dokládá svou ctnost a vztah k obci – o tom podrobněji níže. 

 

1.2. FILANTROPIE A ETIKA  

Teď, když jsme vymezili pojem filantropie, je potřeba ještě doplnit, že se tímto tématem 

budeme zabývat z pohledu praktické filosofie a aplikované etiky. Prakticky velmi dobře 

použitelný a užitečný se mi zdá být základní myšlenkový půdorys, který nám umožní 

dobročinné dárcovství lépe uchopit a porozumět mu, rozlišující pojmy mrav, morálka a etika. 

Umožní nám totiž blíže se podívat na různé typy filantropického dárcovství a motivy pro něj.  
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1.2.1. MRAV, MORÁLKA, ETIKA A FILANTROPIE – POHLED PRAKTICKÉ 

FILOSOFIE 

Naše životy jsou z velké části naplněny během každodennosti, nevzrušeně plynoucím běžným 

provozem, při kterém je naše jednání vedeno rutinou a zvykem – naučeným, odkoukaným 

společenským obyčejem, mravem. Mrav je přijímaným standardem, normou toho, co se „u 

nás dělá, respektive nedělá“, jakkoliv je vymahatelný pouze neformálně. O to důležitější je 

pak v běhu každodennosti rozpoznat „výjimečné“ okamžiky, kdy skutečně volíme, jak se 

zachovat. Podobně jako vlak dlouho hladce klouže po kolejích, ale ve chvíli, kdy se dostane k 

výhybce, najednou velmi záleží na tom, kudy pojede dál, protože za pár okamžiků změní 

směr a rozhodnutí už nebude možné vzít zpátky. 

 

V mezních okamžicích a situacích člověk často s tím, že jedná jako ostatní, nevystačí. 

„Biblická kniha Exodus to říká ještě zřetelněji, dokonce jako příkaz pro každého: ‚Nepřidáš se 

k většině, když páchá ničemnosti‘ (Ex 23,2). Najednou je všechno naopak: nejenže člověku 

nestačí jednat tak jako všichni, napodobovat ostatní, ale má sám poznat, co je ničemnost, a v 

případě potřeby se dokonce postavit proti většině. To je tedy zřejmě jiná vrstva, kterou se 

naše jednání řídí; můžeme jí říkat morálka.“ (Sokol 2007: 150). Na rozdíl od mravu jde tedy 

v případě morálky o individuální nárok posoudit správnost našeho konkrétního jednání a 

zařídit se podle toho – tedy v jednání pokračovat, nebo od něj upustit. Patrně právě zde se 

formoval koncept toho, čemu dnes říkáme právo. „Morálka … chce po každém, aby se k 

ničemnostem nepřidal, aby je sám nedělal. To je pro každou společnost velmi důležitá věc, a 

tak se lidé odedávna snažili tuto odolnost proti ničemnostem nějak podporovat: například tím, 

že budeme ničemnosti trestat.“ (Sokol 2007: 150). 

 

Ani to však ještě není všechno. Za rovinou nároků individuální morálky čeká ještě jedna 

rovina hledání ‚toho správného jednání‘. Je zřejmé, jak si v přednášce o etice všímá L. 

Wittgenstein, že mezi hledáním „správné cesty například do Kladna“ a „té správné cesty“ je 

dosti podstatný rozdíl (Wittgenstein 2005). „Člověk se ale nechce spokojit s tím, že nic 

špatného neprovedl: chce být lepší a hledá ‚dobrý život‘, ‚to nejlepší‘, jak tomu říká 

Aristoteles. Takové hledání se už nedá vyjádřit žádnými pravidly ani předpisy, a přece 

rozhodně není slepé ani libovolné. … Tuto třetí vrstvu musíme tedy odlišit od mravu i 

morálky a můžeme ji nazvat etikou.“ (Sokol 2007: 151). 
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Základní strukturace odlišující v našem jednání vrstvu mravu, morálky a etiky nám také 

poslouží ke zkoumání různých přístupů a pohledů na filantropii. Zdá se totiž, že filantropické 

darování, které „se sluší“ a které „se u nás dělá“, je něčím, co by se samozřejmě mělo, co patří 

k věci… – a patří tedy spíše do roviny mravu. Vedle něj se však také objevuje filantropické 

dárcovství, které je mnohem více uvědomělé, které sleduje konkrétní cíle nebo změny, přináší 

do veřejného prostoru a veřejné diskuse nová témata nebo upozorňuje na témata opomíjená, a 

rozhodování o něm se tak spíše vztahuje k individualizovanému nároku morálnímu. A 

nakonec se objevují i snahy hledat to nejlepší možné darování, tedy takové, které přinese 

nejúčinnější pomoc či nejvíce dobrého pro co největší možnou skupinu lidí… To je 

charakteristické například pro celé hnutí „efektivního altruismu“, jímž se budeme zabývat 

později. Členění dárcovství, které nám nabízí praktická filosofie, konkrétně distinkce mravu, 

morálky a etiky, ověříme také v praktické části práce při rozhovorech s dárci a příjemci darů. 

 

1.2.2. FILANTROPIE JAKO JEDNÁNÍ – SOCIOLOGICKÝ POHLED 

Uvedenou strukturaci praktické filosofie doplňuji ještě pohledem sociologickým. Ve svých 

úvahách o přístupu k sociálním vědám kvalifikoval Max Weber jednání jako pojem a jako 

takové jej oddělil od nereflektovaného, reaktivního chování10 (behavior), které ostatně 

přisuzujeme i chemickým látkám. Z hlediska jednání pak Weber zdůrazňuje rozdíl mezi 

jednáním (action) a sociálním jednáním (social behavior). Jednání je podle Webera vědomé, 

alespoň částečně reflektované chování, které je nějak subjektivně vykládáno, je spojeno s 

vnímaným smyslem a jako takové je někam nasměrováno. Ze své podstaty je spojeno s 

rozhodnutím, přinejmenším s binární volbou jednat/nejednat.  

 

Kromě toho lze odlišit ještě „sociální jednání“, které ovlivňuje jednání druhých lidí – 

blízkých, známých nebo i zcela neznámých, a to aktuální, nebo i jednání očekávané 

v budoucnosti. Člověk, který spáchal sebevraždu, protože ho omrzel život, tedy podle 

Weberovy distinkce toliko jednal. Upálení Jana Palacha pak bezpochyby bylo jednáním 

sociálním, zaměřeným na předpokládané budoucí jednání početné skupiny neznámých lidí. 

 

Přeneseme-li toto vymezení do světa dárcovství a darování, získáme velmi zajímavé a 

inspirativní rozlišení. Za příklad jednání může dobře posloužit obyčejné darování dárku k 

narozeninám. To je spojeno s rozhodnutím a se subjektivním smyslem, který dárce v jednání 

                                                 
10 Srov. např. Max Weber’s concepts of social behaviour. (2017, 9. května). In UK Essays. Dostupné z 

https://www.ukessays.com/essays/sociology/max-weber-regarding-social-behaviour-sociology-essay.php?vref=1 

https://www.ukessays.com/essays/sociology/max-weber-regarding-social-behaviour-sociology-essay.php?vref=1
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spatřuje – například s vyjádřením náklonnosti, úcty nebo lásky. Příkladem sociálního jednání 

pak může být darování na konkrétní dobročinný účel – třeba na podporu programu osobní 

asistence pro lidi s handicapem. Takový dar totiž předpokládá konkrétní jednání na straně 

příjemce, tedy budoucí jednání specifické skupiny lidí (pracovníků organizace, která je 

příjemcem daru) a zároveň je takový dar nasměrován na budoucí jednání blíže 

nespecifikované širší veřejnosti, neboť ve veřejném prostoru zpřítomňuje konkrétní a aktuální 

problém/téma: většina klientů, kteří potřebují intenzivní osobní asistenci, si ji nemohou 

dovolit zaplatit ze svého. 

 

Tak bychom mohli z pohledu kvalifikace jednání rámcově vymezit rozdíl mezi darováním a 

dobročinným dárcovstvím, tedy filantropií (jak jsme ji definovali výše). Zajímavou otázkou 

zůstává, zda lze ve světě dárcovství vůbec hovořit o chování. Lze se domnívat, že ani vhození 

dvacetikoruny do kasičky za medvídka na stanici metra není čistě reaktivní, a že je spojeno s 

minimálním rozhodnutím „ano/ne“, „chci/nechci“. Mírou reaktivity na aktuální podnět a 

nereflektovanosti se však chování ve weberovském smyslu může velmi blížit: cílem totiž 

často v první řadě bývá zbavit se otravného žadatele nebo žebráka (srov. Buchanan 2019: 35-

62). Navržená strukturace tak plasticky dotváří výše načrtnutou strukturaci: mrav – morálka – 

etika, vlastně ji do značné míry kopíruje, podtrhává. 

 

1.2.3. CHRONOS A KAIROS 

Weberovo vymezení by se dalo doplnit ještě jedním starším konceptem, který se objevuje 

v antice, a tím je dvojí pojetí času. Staří Řekové měli pro čas dvě označení: chronos a kairos. 

Zatímco chronos byl vnímán jako čas kvantitativní, čas lineárně plynoucí, který spolehlivě a 

neodbytně odtikává – v naší současné představě „vteřinu za vteřinou“, kairos byl časem 

kvalitativním, správným okamžikem k něčemu, nelineárním časem pro jednání.11  

 

Rozdíl mezi všedností a nevšedností, každodenností a svátkem, samozřejmostí a 

nesamozřejmostí nám tak poskytuje další rozměr pro kvalifikaci jednání. Chronos, stejně jako 

Weberovo chování, odkazuje ke každodennosti, k samozřejmému, nereflektovanému uplývání 

času. Ohlédne-li se člověk ve svém životě zpět, určité momenty z tohoto plynoucího času 

vystupují, jsou jiné povahy a jiného významu. A právě tyto okamžiky představují kairos, 

nelineární čas okamžiků podstatného a nevratného jednání ve správný čas. Výzva k takovému 

                                                 
11 Srov. Chronos. (n.d.). In Wikipedia. Získáno 5. července 2019 z http://en.wikipedia.org/wiki/Chronos ; 

Kairos. (n.d.). In Wikipedia. Získáno 5. července 2019 z http://en.wikipedia.org/wiki/Kairos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chronos
http://en.wikipedia.org/wiki/Kairos
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jednání je ukotvena v minulosti, ale svou povahou je nasměrována k budoucímu – podobně 

jako výhybka na kolejích určuje budoucí směr vlaku. Zde pak lze vysledovat obraznou 

paralelu s weberovským „sociálním jednáním“, tedy s jednáním, které je vedeno vzájemností 

a má také přesah do očekávaného budoucího jednání druhých.  

 

1.3. KOŘENY FILANTROPIE12  

 

Filantropie a její mnohotvárné aktuální podoby v našem kulturním okruhu vyrůstají z vícero 

kořenů hned několika kulturních tradic. A přestože pro její současnou podobu je patrně 

nejvíce určující tradice křesťanské milosrdné pomoci bližnímu – tedy darování, jež je 

zaměřené především na příjemce pomoci, stojí za zmínku také pojetí antické, ve kterém místo 

příjemce vystupuje do popředí ctnost dárce, jeho pověst a zájem o obec, a také ještě starší 

pojetí daru jako součásti směny. Na jejich půdorysu je pak možné ukázat a také porozumět 

tomu, z čeho vychází a kde se vzalo dnešní přemýšlení o filantropii a jak se dnešní 

dobročinný dárce v Česku rozhoduje, jak přemýšlí a jak řeší dilemata, která pojmenovali již 

myslitelé starověku. 

 

1.3.1. KMENOVÁ TRADICE - DAR JAKO ZÁVAZEK 

 

„Kdo si dávají 

a oplácejí dary, 

těch přátelství dlouho potrvá. 

 

Příteli svému 

přítelem buď 

a darem mu oplácej dar. 

... 

Šťastný je udatný 

a štědrý muž, 

zřídka ho starosti znavují.“13 

 

                                                 
12 Tato kapitola byla autorem v upravené a zkrácené verzi publikována v Kroupa, J. (2019). Darování na 

dobročinné účely jako kulturní fenomén. Journal of Culture, 9(2), 47-53.  
13 Edda. (1962, L. Heger, překl.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 43. 
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S pohledem na dar a darování jako formu společenské směny přišel ve své, dnes již klasické 

práci sociální antropolog Marcel Mauss. Jeho Esej o daru vyšla ve sborníku Année 

sociologique v Paříži v roce 1925. Vzhledem k tomu, že u ostrovních kmenů v Polynésii, u 

novozélandských Maorů nebo u zbytků severoamerických indiánských kmenů nachází velké 

množství paralel, dovozuje Mauss, že existují jakási obecná vývojová stadia, kterými směna v 

kmenových společenstvích prochází, a předpokládá tak, že tomu nebylo jinak ani v našich 

zeměpisných šířkách a že bychom v zaniklých kmenových společenstvích v Evropě i u nás 

našli celou řadu rysů podobných těm, které odhaluje a popisuje. Mauss především rozlišoval 

mezi běžnou směnou potřeb, jež je předobrazem ekonomické směny a ceremoniálním oběhem 

darů, a dále pak poukázal na základní východisko, ze kterého vychází povinnost darovat, a 

popsal, jaké různé kulturní tradice směna spojuje: každý z nás je bohům a zemřelým předkům 

dlužen za život a za zděděné hodnoty, včetně případného majetku, z něhož se živí. „Jednou z 

prvních skupin bytostí, s nimiž lidé museli uzavírat smlouvu a které tu koneckonců byly od 

toho, aby s lidmi smlouvu uzavíraly, byli především duchové mrtvých a bohové. To oni jsou 

totiž skutečnými vlastníky vezdejších věcí a statků.“ (Mauss 1999: 30). „Dary lidem a bohům 

mají vykoupit mír s jedněmi i druhými. … dary dětem a chudým se líbí mrtvým.“ (Mauss 

1999: 32). 

 

Systém směny postavené na darování přitom není nikterak jednoduchý, jak si často u 

archaických společností představujeme. Rozhodně není nahodilý, ale řídí se celou řadou 

zvykových, předávaných pravidel. Jedním z podstatných rozdílů v porovnání s dnešní 

ekonomickou směnou je skupinová povaha směny založené na daru: „V ekonomických a 

právních systémech, které předcházely ty naše, nedochází při obchodování mezi jednotlivci 

takřka nikdy k prosté výměně statků, bohatství a výrobků. Předně to nejsou jednotlivci, ale 

společenství, kdo směňují, uzavírají smlouvy a vzájemně se zavazují… Navíc to, co si 

vyměňují, nejsou výhradně statky a bohatství… Jsou to především zdvořilosti, hostiny, 

obřady, vojenská výpomoc, ženy, děti, tance, slavnosti, trhy….“ (Mauss 1999: 13). 

 

1.3.1.1. POVINNOST DÁVAT A POVINNOST PŘIJÍMAT 

Základní charakteristikou daru, nebo – u archaických společenství – spíše spletitého systému 

darů je to, že závazky, či opět spíše spletitá síť závazků, jemné předivo společenských vztahů 

a vazeb, umožňují dlouhodobé soužití rodových skupin a kmenů, často i na poměrně 

rozlehlých územích. „Představa, kterou si o těchto melanéských kmenech … musíme udělat, 
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se tedy od naší běžné představy značně liší. Tito lidé mají ekonomiku přesahující rámec svého 

území a velmi rozvinutý systém směny… Mají bohatý hospodářský život a rozsáhlý obchod, 

přesahující hranice ostrovů a dialektů. Systémem přijímaných a nabízených darů tak zdatně 

nahrazují systém koupě a prodeje.“ (Mauss 1999: 60). 

 

Na rozdíl od dnešního vnímání daru, u kterého bývá dobrovolnost jednoznačnou podmínku 

toho, aby bylo možné o daru vůbec mluvit, vytvářejí dary v archaických společenstvích 

systém závazků, společenských vazeb a vztahů, které výrazně přesahují oblast ekonomiky. 

Nezapojit se, nerespektovat povinnost dary dávat, přijímat a oplácet znamená vyčlenit se, 

odmítnout sounáležitost a vzájemnost: „Odmítnout dát, opomenout pozvat, stejně jako 

odmítnout si vzít (u Maorů, pozn. autora) je totéž jako vyhlásit válku, jako odmítnout 

spojenectví a přátelství.“ (Mauss 1999: 26). O dobrovolnosti v dnešním slova smyslu – tedy v 

protikladu chci/nechci – tu nelze hovořit. Volná je jen volba okamžiku a konkrétního daru, ne 

darování samo. Zapojení se do darování a do oběhu opětovaných darů je přijetím řádu 

vzájemnosti, účastí na společném, a jako takové se naplňuje spíše ve vztahu k ostatním než 

výhodným jednáním pro příjemce: „Máme tedy před sebou právní a ekonomický systém, ve 

kterém se ustavičně vydává a převádí značné bohatství. Chceme-li, můžeme tyto převody 

nazývat směnou či dokonce obchodem, prodejem; ale je to obchod vznešený, prodchnutý 

velkorysostí, a probíhá-li v jiném duchu, s výhledem okamžitého zisku, stává se předmětem 

značného opovržení.“ (Mauss 1999: 70). 

 

1.3.1.2. ČEST JAKO ZÁRUKA 

To nás přivádí k další významné charakteristice systémů založených na oběhu darů a 

závazcích z nich vyplývajících. Řekli jsme, že dar je nasměrován k budoucímu, je otevřený 

pro budoucí jednání příjemce. V této otevřenosti tkví to podstatné, co dar přináší – závazek 

odpovědnosti za jednání vůči druhým. Účast na darování a přijímání je vážná věc, při které je 

mnohé v sázce, především čest a úcta: „Dva pojmy jsou na americkém severozápadě přesto 

mnohem patrnější než v melanéském potlači nebo v pokročilejších či rozrůzněnějších 

institucích v Polynésii: je to pojem úvěru, termínu a též pojem cti.“ (Mauss 1999: 66).  

 

Všimněme si, že se opět jedná o čest v širokém smyslu slova. Stejně jako dar zavazuje 

srovnatelnou měrou dárce i obdarovaného, je ctí dary dávat, je ctí dary přijímat a kdo by dar 

odmítl, neoplatil nebo jej neoplatil přiměřeně, čest ztrácí. Ztráta cti ovšem není v archaických 
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společenstvích nic abstraktního ani intimního. Znamená ztrátu úcty, společenských výsad, 

rovnoprávného postavení mezi ostatními. „O jednom z velkých bájných náčelníků, který 

nepořádal potlač, se praví, že měl ‚prohnilou tvář‘. … Na americkém severozápadě totiž 

ztratit vážnost znamená ztratit duši. Je to ‚tvář‘, taneční maska, právo ztělesnit nějakého 

ducha, nosit štít, totem, persona sama, které jsou takto ve hře, o něž lze přijít při potlači, při 

hře o dary, tak jako o ně lze přijít ve válce…“ (Mauss 1999: 75).  

 

Každopádně se zdá, že princip oběhu darů a oplácení potlačů v této fázi směny začíná zvolna 

opouštět nerozlišenou fázi „totálních závazků“ a začíná se zvolna posunovat směrem k 

individualizovaným vztahům ekonomické povahy, jak je známe dnes. Závazky sice oběhem 

darů vznikají mezi skupinami, ovšem čest, jíž se ručí a která je v sázce, je vázaná na 

náčelníky, kteří oběh darů zprostředkují, a je tedy spjatá víceméně s individuální osobou, 

jakkoliv tato není osobou plně individualizovanou v dnešním smyslu slova. 

 

1.3.2. ANTICKÉ ŘECKO A ŘÍM 

1.3.2.1. PRÁVNÍ VYMEZENÍ DARU 

Plně individualizovaná ekonomická podoba směny je i v současné Evropě a u nás novinkou 

relativně nedávnou: „… jsou to právě Římané a Řekové, kdo – možná podle severních a 

západních Semitů – vymezili rozdíl mezi soukromými a věcnými právy, oddělili prodej od 

daru a výměny, morální závazek od smlouvy a hlavně pochopili rozdíl mezi rituály, právy a 

zájmy. A … překonali zastaralou morálku a ekonomiku daru, příliš nejistou, nákladnou a 

okázalou, … neslučitelnou s rozvojem trhu, obchodu a výroby.“ (Mauss 1999: 112). 

 

Z hlediska směny i zde nadále platí, že každý převod – byť zde jde již jednoznačně o prodej – 

je událostí a zachovává si svou obřadnost. Takový obchod staví na dohodě dvou dospělých 

svobodných lidí, a to je vždy věc vážná a vážená. Mimo to je zajímavé, že ještě pro Římany 

není veškerý majetek rodu stejné hodnoty a povahy. Některý je z podstaty spotřební – a sem 

se řadí i peníze, kdežto jiný jednoznačně odkazuje na udržení rodu a je povahy jiné, 

dlouhodobé. 

 

To podstatné se však nemění. Dar nadále vytváří mezi dárcem a obdarovaným závazek, který 

přesahuje rámec běžného obchodního vztahu. Dar zůstává nasměrován do budoucna: byl 

darován, ale teprve s ním bude naloženo a dárce má nárok vědět jak. Je to také jeho věc a 
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osobně se ho týká, což je ve srovnání s obchodem zásadní rozdíl – kupující může koupenou 

věc klidně obratem hodit do kanálu a prodejce se to netýká. To v případě daru není přípustné.  

 

Tentýž motiv se objevuje i v pohádkách, v nichž dary často hrají významnou roli. Honza si 

nikdy kouzelné věci – hůl, plášť nebo ubrousek – nekoupí, vždy je dostane. Někdy jen tak, 

často za zásluhy: podělí se o kus chleba, je vlídný na pocestného, poslechne příkaz, i když mu 

nerozumí, pomůže atp. Dary otevírají jeho příběh, příběh, ve kterém Honza udělá krok do 

světa a bude jednat. Jakmile totiž Honza dar přijme, už nemůže nejednat. Těžko by totiž 

kouzelnému dědečkovi při příštím setkání vysvětlil, že kouzelný klobouk prodal nebo ho po 

návratu domů schoval za pecí, kam znovu ulehl. 

 

1.3.2.2. ŠTĚDROST JAKO CTNOST 

Kromě postupného vymezení daru v oblasti práva jako jednoho ze základních smluvních 

vztahů svého druhu se o štědrosti začíná – a to již ve starém Řecku – mluvit jako o jedné ze 

základních ctností. Ctnost se pak zpravidla popisuje jakožto vypěstovaný návyk správného 

jednání (habitus) v kontrastu s dobrým skutkem, který bývá spíše jednorázový, případně 

opakovaný, ale nemá povahu trvale pěstované kvality jednání.  

 

Na rozdíl od tradice křesťanské je patrné, že motivem k darování je především záliba ve 

ctnostném chování na straně dárce, nikoliv potřeba na straně příjemce. Zároveň se ukazuje, že 

bohatství je vnímáno jako užitečné. Není sice ničím, o co by měl člověk zvláště usilovat, není 

cílem samo o sobě, nicméně v přiměřené míře patří k dobrému životu, který by v chudobě a 

nedostatku bylo možné vést jen velmi obtížně, pokud vůbec. Chudoba totiž přinejmenším 

přináší to, že člověk kvůli obživě bude muset trávit čas vykonáváním nedůstojných a málo 

užitečných činností – třeba žebrat nebo pracovat. Výmluvně to dokládá citovaný Xenofóntův 

výrok ze spisu Oikonomikos: Činnosti, kterým říkáme řemeslné, nemají dobrou pověst a 

právem se ve městech těší malé vážnosti. … Při těchto zaměstnáních nemají lidé čas věnovat 

se přátelům a veřejnému životu, takže pak platí za špatné přátele a špatné obránce vlasti 

(Davis 1996: 9). 

 

Podrobně a metodicky štědrost rozebírá Aristotelés ve své Etice Níkomachově. Ctnost je 

v jeho pojetí vždy možné popsat jako střed nebo přiměřenou míru mezi dvěma extrémy. 

Štědrost je pro něj ctností, která představuje „zlatou střední cestu“ mezi marnotratností 

a lakomstvím: „Všeho, čeho se užívá, lze užívat dobře i špatně; bohatství náleží k věcem 
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užitečným; všeho pak nejlépe užívá ten, kdo má tu příslušnou ctnost; i bohatství tedy bude 

nejlépe užívat ten, kdo má ctnost, která se vztahuje k statkům. A to jest člověk štědrý. … 

Ctnosti zajisté náleží spíše dobře činit než dobro přijímat, a krásně jednat spíše než ošklivě 

nejednat; i není tajno, že s dáváním souvisí dobře činit a krásně jednat, s braním pak dobro 

přijímat a ošklivě nejednat. Také dík náleží jen tomu, kdo dává, nikoli tomu, kdo nebere, a 

tím více chvála. … Ze ctnostných lidí také štědří bývají takřka nejvíce milováni; neboť jsou 

užiteční, a to proto, že dávají.“ (Aristotelés 2013: 88). 

 

Hned v prvních odstavcích této kapitoly Aristotelových doporučení, čím by se Níkomachos 

měl v životě nechat vést (nazvané „Další pojednání o mravních ctnostech a špatnostech“, aby 

nebylo pochyb o tom, že Aristotelés štědrost a darování do oblasti dobrého mravu a etiky 

jednoznačně zařazuje), si také můžeme všimnout akcentu na estetiku jednání, který výmluvně 

doplňuje vysvětlení přiměřeného motivu štědrého jednání. „Ctnostné skutky jsou krásné a 

konají se pro krásno. Tedy také štědrý člověk bude dávat pro krásno a správně, totiž komu má 

dát, kolik a kdy a vůbec, co souvisí se správným dáváním. A to rád a bez nelibosti; neboť 

ctnostný skutek jest příjemný… Ten však, kdo dává, komu nemá, anebo ne pro krásno, nýbrž 

z nějaké jiné příčiny, nebude nazván štědrým, nýbrž dostane se mu nějakého jiného jména. 

Ani ten, kdo dává s bolestí; vždyť by raději volil peníze než krásný skutek, a takové smýšlení 

nepřísluší štědrému člověku.“ (Aristotelés 2013: 89). 

 

Etika Níkomachova vznikla v roce 349 před Kristem a je jasné, že už tehdy Aristotelés 

předpokládal, že štědrost je sice ctnost, pokud dáváme ze správných pohnutek – tedy činíme 

tak pro krásu štědrosti –, ale že je možné dávat správně nebo také špatně, a to podle toho 

komu dáváme, kolik, kdy atd. Konkrétním vysvětlováním těchto okolností se však Aristotelés 

nezabývá. Předpokládá, že to se rozumí a že si každý dárce specifické okolnosti svého 

darování a jejich přiměřenost dokáže vyhodnotit sám podle konkrétní situace. To je ostatně 

pro oblast etiky charakteristické: konkrétní jednání náleží věrohodně posuzovat v první řadě 

jednajícímu. 

 

Určité vodítko nabízí Aristotelés Níkomachovi v otázce výše daru, kdy dosti jasně uvádí, že 

přiměřená míra štědrosti se odvozuje od majetku: „Štědrost se posuzuje podle příslušného 

jmění; nezáleží totiž v množství darů, nýbrž ve smýšlení dárcově, a toto dává podle velikosti 

jmění. Nic tedy nevadí, aby byl více štědrý ten, kdo dává méně, dává-li z mála.“ (Aristotelés 

2013: 89). Kromě relativního vztahu k velikosti jmění, ze kterého štědrý člověk dává, je pak 
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přiměřená míra štědrosti popsaná ve vztahu k uvedeným extrémům. „Štědrý člověk však 

nebude dávat, komu nemá, ani kdy nemá, ani co jiného takového; nejednal by totiž již podle 

toho, co přísluší štědrosti, a kdyby na to majetek vynaložil, neměl by na to, na co vynakládati 

má. Neboť dle našeho tvrzení štědrý jest ten, kdo vydává podle míry jmění, a na to, na co má; 

ten pak, kdo v tom míru překročuje, jest marnotratný.“ (Aristotelés 2013: 89). Marnotratník 

tedy plýtvá a rozdává zbytečně mnoho nebo na zbytečný účel a v důsledku jeho 

nezodpovědnosti mu pak nezbývá na to, na co by prostředky vynakládat měl, což zjevně není 

ani dobré, ani krásné.  

 

V protikladu k plýtvání ho ovšem ctnost štědrosti vede k tomu, aby nehromadil zbytečně, aby 

se nesnížil k hrabivosti nebo k lakomství. „Štědrý člověk nemůže snadno zbohatnout, ježto 

není ani hrabivý, ani neschrání majetku, ale rád rozdává a peněz si necení pro ně samy, nýbrž 

jako prostředku k dávání.“ (Aristotelés 2013: 89). 

 

Vedle štědrosti pak Aristotelés hovoří ještě o velkorysosti, kterou od štědrosti odlišuje výší 

nebo objemem darovaného. Z hlediska extrémů je pro něj velkorysost žádoucím středem mezi 

okázalostí a malicherností. „S tím asi souvisí promluvit také o velkorysosti. Neboť se zdá, že i 

tato jest jakousi ctností co do statku. Ale nevztahuje se jako štědrost ke všem skutkům 

v peněžních záležitostech, nýbrž pouze k nákladným; v tom převyšuje štědrost velikostí. 

Neboť, jak již jméno (megaloprepeia) naznačuje, jest to slušný náklad (prepúsa dopané) ve 

velkém měřítku (en megethei).“ (Aristotelés 2013: 93). 

 

Ještě ve starověkém Římě nicméně nadále platí, že darování – na rozdíl od kontraktů 

ekonomické povahy – formuje společenské vazby a je obrazem vztahu dárce k obci jako 

takové. Především ale podporuje, vytváří nebo stvrzuje náklonnost, spojenectví a přátelské 

vztahy, jak dokládá citovaný Senekův výrok: Musím být daleko opatrnější při vybírání 

příjemců svých darů než při výběru příjemců svých půjček (Davis 1996: 7). 

 

1.3.2.3. MECENÁŠ 

Jen o málo starší než Senekův výrok je ještě jeden pojem, který do světa současné filantropie 

pronikl ze starého Říma, a to je slovo „mecenáš“. Gaius Cilnius Maecenas (70 př. n. l. – 8 

n. l.) byl rádce prvního římského císaře Augusta a zároveň ochránce a podporovatel nové 

generace tzv. augustovských básníků, z nichž nejznámější jsou Vergilius a Horatius. A právě 
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jeho jméno se stalo synonymem bohatého dárce, ochránce a podporovatele umění. Traduje se, 

že jeho štědrost nebyla prvoplánová. Podpora dobrodince, jako byl státník Maecenas, byla 

zpravidla spojována s tím, že na něj obdarovaní básníci psali oslavné verše. Maecenas ale 

proslul právě tím, že stejně štědře podporoval ty, kteří oslavné ódy na svého „mecenáše“ 

skutečně psali, jako ty, kteří je psát odmítali. 

 

1.3.3. KŘESŤANSKÁ A ŽIDOVSKÁ TRADICE 

Jakkoliv mohou být antické přístupy k darování pro přemýšlení o současné filantropii 

zajímavé a inspirativní, je pro současné podoby dobročinného dárcovství v našem kulturním 

okruhu patrně nejvíce určující tradice křesťanská a křesťanstvím zprostředkovaná tradice 

židovská – a to jak z hlediska motivace, tak z hlediska institucionálních forem filantropie, jež 

se prostřednictvím křesťanství nebo v návaznosti na něj postupně vytvářely.  

 

1.3.3.1. CEDAKA A MOTIV SPRAVEDLNOSTI 

Základním východiskem židovské tradice darování na dobročinné účely není milosrdná láska 

k bližnímu, na které staví tradice křesťanská, ale spravedlnost. Ostatně samotný pojem 

„cedaka“ je odvozen od slova „tzedek“, jež v hebrejštině znamená spravedlnost. Tradice 

spojené s cedakou vysvětluje newyorský rabín Nilton Bonder v knize Kabala peněz 

následovně: Cedaka je v židovské tradici klíčová. Tam, kde křesťanství akcentuje lásku, jako 

to nejdůležitější pro dosažení vykoupení, judaismus zdůrazňuje spravedlnost. Milujeme-li 

bližního svého, pak právě tím, že mu dopřáváme to, co je spravedlivé. Podle judaismu, kdyby 

lidé skutečně rozuměli tomu, že všechny interakce jsou přiměřeně zdaněny podle míry 

vzájemné závislosti, vykoupení by se stalo skutečností. Tato spoluodpovědnost, kterou všichni 

sdílíme, vyžaduje, abychom náš každodenní život naplňovali „laděním spravedlnosti“, 

cedakou (Bonder 1996: 64). 

 

Cedaka je způsob, jak průběžně vyrovnávat nedostatek a chudobu ostatních, přiměřeně našim 

vlastním možnostem a také našemu uvážení. A to je na cedace právě to složité. Nikde totiž 

není psáno, kolik je spravedlivé darovat, kdy už se dárce s ostatními podělil dost. Proto je 

cedaku obtížné správně v praxi naplňovat. Vyžaduje to neustálou reflexi a sebereflexi, hledání 

nejlepších způsobů a pečlivé přemýšlení o každé situaci. Cedaka není jen koncept, ale také 

žitá praxe a technika. Je to umění a není možné ji praktikovat doslova. Cedaka neznamená 

mechanicky odepisovat na konci fiskálního roku procento ze zisku na dobročinné dary. 
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Cedaka se neobejde bez zájmu, kreativity a moudrosti. Dynamika cedaky je spojena 

s vděčností… (Bonder 1996: 65). Kolik vděčnosti ale člověk dluží světu a ostatním? Už 

z otázky samotné vyplývá, že nejde o věc jednorázovou, o jakýsi akt milosrdenství, který nás 

má smířit se světem a s Bohem, že není možné mít cedaku odbytou a jednou pro vždy 

vyřízenou. 

 

V tomto smyslu cedaka bývá někdy srovnávána spíše se způsobem života, s obecnějším 

přístupem ke světu a vztahováním se k němu. Židovská tradice také hovoří o radosti a o štěstí, 

které může darování přinášet, pokud je praktikováno moudře a opravdově. Málokteré potěšení 

světa se vyrovná cedace, je-li prováděna správně – hlavně musí být výsledkem upřímné 

spontaneity, a ne společenské poptávky. … Takové jednání odhaluje vnitřní já člověka, které 

se tak stává lepším, bohatším… (Bonder 1996: 67). 

 

1.3.3.2. LÁSKA K BOHU A MILOSRDNÁ LÁSKA 

 

Křesťanská tradice přichází se zásadním posunem v motivaci. Klíčem k darování je láska 

k Bohu a milosrdná láska. „…a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a 

milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.“ (Mk 12,33). Hlavním 

východiskem v dobročinném darování není důraz na hledání a naplňování spravedlnosti, jako 

je tomu u židovské cedaky. Filantropie je především projevem milosrdné lásky k bližnímu. A 

jejím cílem je účinná pomoc tomu, kdo ji právě potřebuje. Těžiště zájmu jako by se 

v křesťanské tradici posouvalo od dárce k příjemci.  

 

Jinak je bible na zmínky o darování spíše skoupá. Většina odkazů na dary se netýká ani 

almužny, obdarování chudých, ani darování na dobročinné účely, tedy darování mezi lidmi. 

Skutečným dárcem zůstává Bůh. „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste 

vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Jak 

je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.‘ Ten, který ‚dává‘ 

semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Vším 

způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, 

aby vzdávali díky Bohu.“ (2 Kor 9,8-11). Když už bible hovoří o člověku, který daruje, je 

darování – podobně jako u ctnostného člověka v Aristotelově pojetí – spojováno s radostí: 

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí, ani z 

donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2 Kor 9,7). 
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1.3.3.3. NEZIŠTNOST V DOBROČINNOSTI 

Zdůrazňovaným aspektem křesťanského pojetí dobročinného darování, který vyplývá 

z bezpodmínečné, slitovné lásky k bližnímu, je jeho nezištnost. Výstižně jej shrnuje známý 

citát z Matoušova evangelia: „Dávejte si pozor, abyste nedělali své milosrdné skutky před 

lidmi proto, aby vás viděli. Jinak totiž nemáte odplatu u svého Otce, který je v nebesích. Proto 

když prokazuješ milosrdenství chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v 

synagogách a na ulicích, aby se nechali chválit od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou 

odplatu. Ale když ty prokazuješ milosrdenství, ať tvá levice neví, co dělá pravice, aby tvé 

milosrdenství bylo vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí zjevně.“ (Mt 6,1-4). 

Tento motiv se objevuje již v tradici židovské, křesťanství však na něj klade nový důraz. 

Nejde o „darování“, u kterého si člověk najde výmluvu, aby ho mohl konat veřejně s cílem 

získat náklonnost, úctu nebo nadřazené postavení, ale o bolestivé darování, které nemá 

žádného svědka, kromě nás samotných. Při takovém darování si vážíme sami sebe natolik, že 

dokážeme jednat podle svých nejhlubších pohnutek a stávat se skutečně sami sebou. Je 

důležité cedaku reflektovat … a nedopustit, aby zdegenerovala v paternalistický postoj ke 

světu (Bonder 1996: 70; srov. Pearson 1997). 

 

Nezištnost v křesťanském darování má dvě důležité polohy. V první řadě je dobré ji vnímat 

jako výraz ohleduplnosti vůči obdarovanému a jeho důstojnosti. Přestože je dnes dobročinné 

darování právně považováno za smlouvu, tedy za svobodný, dvoustranný právní akt, kdy na 

jedné straně dárce dává a na druhé straně příjemce dar přijímá, je dobré mít na paměti, že 

postavení dárce a příjemce často nebývá zcela rovnocenné. Hladový člověk teoreticky může 

dar nebo pomoc odmítnout, ale v praxi to málokdy udělá. A tak může být vztah mezi dárcem 

a obdarovaným i vyznění – jakkoliv dobře míněné pomoci – velmi citlivou záležitostí. Někdy 

se dokonce s jistou nadsázkou říká, že „touha pomoci je touha po moci“. Bible nám tedy 

v tomto ohledu připomíná, že ponížení, které dárce může obdarovanému způsobit, může být o 

to hlubší, děje-li se pomoc před ostatními nebo je dávána druhým na odiv. Dárce je přitom 

tím, kdo by měl myslet na to, aby se tomuto riziku co nejlépe vyhnul. Každé darování je 

automaticky spojeno s jistou nadřazeností toho, kdo daruje. U Boha je to v pořádku, u člověka 

nikoliv, a měl by učinit vše pro to, aby takovou nadřazenost co nejvíce potlačil. 
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Za druhé důraz na nezištnost v křesťanské tradici dobročinného darování člověku připomíná, 

aby své dárcovství nepřeceňoval. Není tu od toho, aby spasil svět. Člověk je tu od toho, aby 

konal, co má konat, a nekonal, co konat nemá – a snad tím došel svého spasení. To je odkaz, 

který by i dnešní dárce při přemýšlení o cílech dobročinného darování a pomoci druhým mohl 

mít na paměti, aby se dokázal vyhnout pýše a sebestřednosti. 

 

1.3.3.4. BOHATSTVÍ A CHUDOBA 

Dalším důležitým posunem, který křesťanství přináší, je nový pohled na chudobu a na chudé. 

„Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: ‚Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.‘“ 

(Lk 6,20). Nebo: „…máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece 

mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.“ (2 Kor 6,10). 

 

Zároveň bible opakovaně varuje před hromaděním majetku. V Novém zákoně stojí známé: 

„Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.“ (Mt 19,24; 

Mk 10,25; Lk 18,25) a ve Starém zákoně zase: „Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům, 

kdežto kdo o dary nestojí, bude živ.“ (Př 15,27). 

 

Na rozdíl od antické tradice, ve které je chudoba dobrému životu na překážku, je v bibli 

chudoba vnímána spíše jako požehnání a s bohatstvím by měl člověk zacházet obezřetně. 

„Ježíš mu odpověděl: ‚Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš 

mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.‘“ (Mt 19,21). Tím jistě není myšleno, že 

bohatství je a priori špatné nebo hříšné, ale člověk by se měl mít na pozoru, neboť dvěma 

pánům těžko sloužit. Jedná se tedy především o výzvu k prostotě a skromnosti. Ostatně na 

jiných místech v bibli není výzva k oproštění se od majetku tak radikální: „Zloděj ať přestane 

krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo 

má nouzi.“ (Ef 4,28). 

 

Každopádně chudoba a prostota nejsou v křesťanské tradici neštěstím ani prokletím – a zcela 

jistě nejsou důvodem k opovržení. Naopak. Tento pohled v rodící se církevní tradici hezky 

dokresluje například legenda o sv. Vavřinci. Svatý Vavřinec14 (latinsky Laurentius) byl 

římský duchovní, jeden ze sedmi diákonů, kteří byli umučeni při pronásledování křesťanů 

                                                 
14 Podle české Wikipedie: Svatý Vavřinec. (n.d.). In Wikipedie. Získáno 6. července 2019 z 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Vav%C5%99inec 
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římským císařem Valerianem v roce 258. Byl diákonem sv. Sixta II., jenž byl umučen krátce 

před ním. Po papežově smrti ho prefekt římský požádal, aby mu Vavřinec vydal bohatství 

chrámu. On však místo toho rozdal chrámový majetek chudým a za tuto vzpouru byl umučen. 

Sv. Ambrož jako nejranější zdroj legendy o sv. Vavřinci píše, že Vavřinec požádal o tři dny, 

aby mohl bohatství chrámu shromáždit. Třetího dne se dostavil před římského prefekta a jako 

největší bohatství chrámu předvedl chudé, zmrzačené, slepé a trpící. Za tento odvážný žert byl 

pečen na roštu.15  

 

1.4. INSTITUCIONALIZOVANÉ PODOBY FILANTROPIE 

1.4.1. CHARITA ORGANIZOVANÁ CÍRKVÍ – POZDNÍ ANTIKA A STŘEDOVĚK 

Již jsme předeslali, že z křesťanské tradice vyrůstá také většina institucionálních forem, se 

kterými se ve světě současné filantropie můžeme setkat. V městských celcích pozdní antiky 

byl organizováním „charity“ pověřen biskup nebo jiný představený církevní obce (Frazee 

1980). Nicejský koncil z roku 325 biskupům například ukládá povinnost zřídit útulky pro 

potřebné ve všech městech (Bremner 1996: 14). Koncil v Orleans v roce 511 stanovil, že 

výnosy z církevního majetku jsou dědictvím chudých a konkrétně třetina výnosů má být 

určena na péči o chudé a potřebné (Bremner 1996: 14). „Účelově vyčleněný majetek“ se 

objevuje už v antice (např. Platónská akademie), s nástupem křesťanství a formováním správy 

církevního majetku nicméně dostává novou podobu i zaměření – a stává se prvním vzorem 

pro dnešní nadace, nadační a svěřenské fondy. 

 

Již v těchto raných dobách se objevují diskuse o některých zásadních dilematech spojených 

s dobročinným darováním a pomocí. Sv. Basil Veliký například začíná prakticky rozlišovat 

mezi „organizovanou pomocí a náhodným obdarováním žebráků“ (Frazee 1980: 28), přičemž 

organizovanou pomoc zjevně považuje za mnohem přínosnější, dnes bychom patrně řekli 

„efektivnější“, kdežto nahodilé obdarování nuzných spíše za plýtvání prostředky, kterých 

nikdy nebude dostatek. Sv. Augustin to ve spisku De doctrina Christiana viděl podobně 

(Bremner 1996: 14). Situace a okolnosti života v relativně lidnatých městech na sklonku 

antiky ho vedly k postoji, že nikdy nebude možné pomoci všem, kteří pomoc potřebují, a že 

tudíž bude nutné volit – někomu pomoci a jinému pomoc odepřít. To je situace, kterou známe 

                                                 
15 Jen na okraj: také v islámském kulturním okruhu je lakomost nemístná, neboť majetek a bohatství je pouhým 

pomíjivým klamem. „Pověstná súra 64. ‚vzájemné klamání‘ (Poslední soud), zjevená Muhammadovi v Mekce, 

říká o Bohu: 15. Majetky vaše a děti vaše jsou pro vás jen pokušením, zatímco Bůh má u sebe věru odměnu 

nesmírnou. 16. Bojte se tedy Boha, jak jen můžete! Slyšte a poslouchejte a dávejte almužny pro dobro duší 

svých! A ti, kdož u sebe se varují skrblictví, ti věru budou blažení!“ (v překladu Ivana Hrbka, Mauss 1999: 150). 
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i dnes. Sv. Augustin v tomto směru postupuje velmi metodicky a navrhuje v situaci, kdy je 

možné obdarovat více potřebných a přitom není možné rozhodnout, kdo z nich má větší nárok 

nebo čí potřeba je naléhavější, losovat. Jinými slovy, člověk má pečlivě zvážit a vyhodnotit 

konkrétní situaci, a pokud v ní nedokáže podle svého rozumu rozhodnout, měl by volbu svěřit 

prozřetelnosti. 

 

1.4.2. DOBROČINNOST A ŘEHOLNÍ ŘÁDY 

Ve středověku přejímají významnou roli v organizování dobročinnosti a péče o chudé řeholní 

řády a zakládané kláštery. Archivy cisterciáckých domů nabízejí informace o rozsáhlém 

rozdělování potravin v dobách hladu, o počtech hospiců a o pravidelném rozdělování 

almužen. Například rozdávání almužen u bran [benediktinského] kláštera v Cluny … se 

týkalo stovek chudáků a stravování u společného stolu … až 10 000 osob v průběhu roku 

(Bremner 1996: 17). Pojetí dobročinnosti přitom zůstává v principu stejné: charita je pro 

řeholní řády službou Bohu prostřednictvím služby bližnímu, dar chudému je darem Bohu. 

Křesťanský ideál dobročinnosti si žádá stejně tak štědrého dárce jako pokorného příjemce. 

 

Diskuse o tom, podle jakých kritérií se rozhodovat a komu dát v pomoci přednost, nadále 

pokračovala. Například Rufinus z Boloně se v polovině 12. století poměrně do detailu 

věnoval popisu pravidel pro rozdělování almužny. Za základ si bere Ambrožovu posloupnost 

lásky, která si žádá na prvním místě lásku k Bohu, potom k rodičům, pak k dětem, dále ke 

členům domácnosti a nakonec k ostatním (Roberts 1996: 31). Příjemce pomoci pak rozděluje 

na ty, jimž je potřeba pomoci bezpodmínečně, to jsou například chudí, kteří umírají hladem, a 

na ty, u nichž je potřeba rozlišovat a pomoc vážit. Žebráky například navrhuje přezkoušet, 

pokud o sobě tvrdí, že jsou členy žebravého řádu, a nečestní žebráci si podle něj pomoc 

nezaslouží (Roberts 1996: 31−32). Je zjevné, že charita v jeho pojetí je především adresná, 

vázaná na konkrétní vztahy a na znalost prostředí a specifických situací. Odpovědnost vůči 

ostatním jednoznačně začíná „doma“, tedy u těch nejbližších v kruhu rodiny. 

 

Paralelně s rozvojem dobročinnosti organizované řeholními řády a kláštery přichází ve 12. a 

13. století další vlna rozvoje středověkých měst a zvolna se začíná objevovat a rozvíjet 

dobročinnost soukromá, laická (i když zpočátku jednoznačně vychází z křesťanských kořenů 

a pohnutek). Tak se objevují první charitativní bratrstva, špitály a fundace soukromé, obecní, 

městské a cechovní (Roberts 1996: 28-30).  
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Laicky organizovaná dobročinnost, která v pozdním středověku a na počátku novověku 

probíhala paralelně s charitou církví (katolických, pravoslavných a posléze i protestantských), 

se postupně rozmáhala a získávala půdu pod nohama. Podle církevních předloh se začíná 

zřetelně rozvíjet ve dvou základních podobách: jako bezprostřední podpora nebo pomoc 

potřebným, ale zároveň také v podobě dlouhodobě vyčleněného majetku, který je určen na 

konkrétní dobročinný účel. Často jde o nemovitost, ale může jít i o jiný majetek, případně o 

výnosy z něho. 

 

1.4.3. DOBROČINNOST A OSVÍCENSTVÍ 

Skutečný rozmach laické dobročinnosti ale přichází až s nástupem osvícenství. Filantropie se 

sice nijak ostře nerozchází se svými křesťanskými kořeny, kromě tradiční dobročinnosti nebo 

„charity“ se ale především ve Velké Británii a v USA začíná zřetelně projevovat, že náprava 

světa má být dílem rozumu – a tedy ambicí člověka. Například pro Benjamina Franklina se 

chudoba stává výzvou, a cílem filantropie má být ji odstranit (Gross 2003: 32-34). 

 

O Franklinovi se někdy říká, že je otcem „americké filantropie“. Může to působit jako 

přemrštěné, rozhodně ale byl jedním z těch, kdo se velmi aktivně podíleli na formování 

filantropické tradice nejprve ještě koloniálních a posléze nově nezávislých Spojených států. 

Tato tradice se následně stává patrně nejvýraznějším vzorem také pro formalizované podoby 

filantropie u nás – od Rakouska-Uherska až po samostatné Československo. Rovněž po roce 

1989 do obnovování činnosti organizací občanské společnosti a posilování kultury filantropie 

v Česku investovaly nejvíce právě soukromé americké nadace, z nichž řada navazuje na 

franklinovskou tradici. 

 

Franklin byl autodidakt a jeho vztah k autoritám a zájem o horizontální struktury 

nejrůznějšího typu se projevoval v mnohém, do čeho se v životě pustil. V jednadvaceti letech, 

ještě jako tiskařský učeň, založil tzv. Junto, skupinu mladých mužů z různých profesí, kteří 

sdíleli poznatky, komentáře k četbě, kontakty a novinky (Gifford 2015: 1). Sebeorganizování 

a nahrazování autorit nebo vrchnosti sdílením svépomocně organizované skupiny aktivních 

lidí je přístupem, který se (díky pozitivní zkušenosti) zásluhou Benjamina Franklina, ale 

bezpochyby také vzhledem ke konkrétní společenské situaci nově se ustavující demokracie, 

ve Spojených státech prosadil a rozmohl. 
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Franklin sám stál v Pensylvánii u založení prvního Sdružení dobrovolných hasičů, první 

členské knihovny (Library Company of Philadelphia), byl spoluzakladatelem a prvním 

sekretářem Americké filosofické společnosti, podílel se na založení Akademie a vysoké školy 

v Pensylvánii, která se později stala slavnou „Penn“, tedy Pensylvánskou univerzitou (Brands 

2002: 149-157). 

 

Franklin je původcem myšlenky, že dobročinnost ve smyslu pomoci chudým a nemocným je 

potřeba rozšířit tak, aby se stala širší občanskou angažovaností, jež staví na aktivním zapojení, 

občanském zájmu o komunitu a prostředí, ve kterém žijeme, na pracovitosti, svépomoci, 

podnikavosti. Výmluvných je Franklinových třináct mravních hodnot, které považoval 

v životě za zásadní a nechal se jimi vést: střídmost, tichost, pořádek, rozhodnost, šetrnost, 

pracovitost, upřímnost, spravedlivost, uměřenost, čistota, rozvážnost, zdrženlivost, skrovnost. 

(Thorpe 1893: 27). Podle Franklina má člověk pracovat a aktivně vydělávat peníze, ale 

zároveň nikdy neplýtvat a vydávat je jen za to, co je prospěšné pro druhé nebo pro nás 

samotné. Ostatně Max Weber ve svých úvahách o protestantské etice a duchu kapitalismu na 

Franklina přímo odkazuje a používá ho jako příklad (Weber 2009: 182-223). Zdá se, že 

s Franklinem a jeho dobou se „duch kapitalismu“ otiskl také do podoby filantropie, a lze říci, 

že tam v mnohých ohledech dodnes zůstává – se vším, co to přináší. 

 

Franklin se ve světě filantropie zapsal ještě jedním důležitým počinem. V roce 1785, pět let 

před smrtí, zřídil dva filantropické fondy, jeden v rodném Bostonu a druhý v pensylvánské 

Filadelfii, kde strávil většinu dospělého života. Do každého z nich vložil tisíc liber, tehdejší 

ekvivalent asi čtyř tisíc dolarů, s tím, že prostředky fondů mají být na dvě stě let investovány 

a pak je má každé město použít podle svého uvážení. Ve filadelfském fondu se do roku 1990 

nashromáždilo asi dva miliony dolarů, které město použilo na stipendia pro místní studenty. 

V bostonském fondu se podařilo investicemi nashromáždit bezmála pět milionů dolarů, z 

nichž část byla po sto letech investována do založení technické školy Franklin Institute of 

Boston a zbytek byl uložen a dále investován s určením na správu a provoz této vzdělávací 

instituce. Ukázali jsme si sice, že nakládání s účelově vyčleněným majetkem na dobročinné a 

veřejně prospěšné účely se v různých podobách objevuje mnohem dříve, přesto je Franklin 

jako jednotlivec s tímto přístupem průkopníkem a v jistém ohledu (svěření správy fondu obci) 

předjímá vznik tzv. komunitních nadací, které dnes najdeme také v Česku (první vznikla 

v roce 1914 v Clevelandu). 
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1.4.4. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A FORMALIZACE SVĚTSKÉ FILANTROPIE 

V tomto nebo velmi podobném duchu se nese i filantropie známých finančníků a podnikatelů 

doby průmyslové revoluce, jako byli John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford 

nebo Charles Steward Mott, kteří vložili část svého pohádkového bohatství do soukromých 

nebo rodinných nadací. Nová filantropie velkých dárců se ve Spojených státech zrodila na 

počátku 20. století. Nadace Russella Sage získala svůj statut v roce 1907, Carnegieho v roce 

1911 a Rockefellerova v roce 1913. Jednalo se o zvláštní, nové živočišné druhy – velmi 

odlišné od tradičních charit. Disponovaly mnohem rozsáhlejšími prostředky a právně i 

fiskálně byly nastavené jako trvalé. Navíc byly všechny řízeny samosprávnou radou složenou 

ze soukromých osob, které si správní rada sama zvolila; nebyly napojené na žádnou církev; a 

jejich poslání bylo široce, dlouhodobě definované, zhruba ve smyslu „zlepšovat život lidí“. 

V podstatě byly založeny jako obrovské soukromé korporace, které neplatily daně a měly 

konat dobro. O tom, co je dobré, ale rozhodovaly podle svého uvážení a zasahovaly do 

veřejné politiky, aniž by je veřejnost mohla volat k odpovědnosti (Hall 2006: 47). 

 

První vlna filantropů, kteří zbohatli na průmyslové revoluci, byla ve filantropii stejně 

ambiciózní jako v podnikání. A stejně jako pro Franklina pro ně konkrétní pomoc 

potřebnému, chudému nebo nemocnému nebyla tématem – Carnegie ji dokonce vehementně 

odmítal jako nemravnou. Jejich ambicí se staly systémové změny, rozvoj společenské 

infrastruktury a řešení příčin společenských a sociálních problémů, nikoliv důsledků. Jejich 

nadace se v mnoha ohledech staly zdrojem know-how, dobré praxe a používání moderních 

nástrojů filantropie, jako jsou grantová řízení, programové a projektové financování, způsoby 

reportování, sledování a měření dopadů, ale také bezúročné půjčky, venture filantropie, 

investice do permanentních fondů atd. Hlavním mottem jejich přemýšlení o filantropii byla 

„pozitivní společenská změna“. Jejich přístup k filantropické práci pak kopíroval vědecké 

metody. Dosahování společenských změn považovali za možné a reálné, pokud se přitom 

vychází z dobře stanovených hypotéz, které se experimentálně ověřují a upravují – a pokud se 

současně pracuje s dostatkem zdrojů (lidí, peněz, know-how, vybavení atd.), aby změnu bylo 

možné škálovat na úrovni systému. Mimochodem, všechny nadace, které výše uvedení 

podnikatelé založili, stále existují a aktivně fungují – a všechny byly velmi aktivní také 

v České republice, zvláště v 90. letech minulého století. Nadace C. S. Mott Foundation a 

Rockefeller Brothers Fund jsou v Česku aktivní dodnes – byť relativně okrajově (ve srovnání 
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s rozsahem podpory v době po pádu železné opony). Nadále také zůstávají proponenty 

uvedených přístupů k filantropii, které jim do vínku vložili jejich zakladatelé. 

 

1.4.4.1. ANDREW CARNEGIE 

Příběh Andrewa Carnegieho je typickým příběhem amerického snu.16 Do Spojených států 

přicestoval s rodiči ze Skotska, protloukal se od píky nejrůznějšími profesemi, načež 

v Pittsburghu založil ocelářskou firmu Carnegie Steel Company, kterou v roce 1901 prodal za 

víc než 300 milionů dolarů a stal se tak druhým nejbohatším Američanem v historii. 

V následujících osmnácti letech, jež mu v životě zbývaly, rozdal na dobročinné a veřejně 

prospěšné účely přes 350 milionů – 90 % svého majetku. Především ale o filantropii psal a 

vybízel k ní. Jeho Evangelium bohatství (Carnegie 1901/2018: 5) dosti podrobně rozebírá, jak 

Carnegie filantropii vnímal a jak k ní přistupoval; a jako k inspiračnímu zdroji se k jeho 

myšlenkám hlásí celá řada dalších – současných i pozdějších – dárců a mecenášů.  

 

Pro Carnegieho je filantropie efektivní správou dobročinného podnikání a investováním do 

obecného blaha. Carnegie má jasno v tom, že lidé, kteří mají na podnikání nadání, by ho měli 

zúročit. Shromažďování bohatství těmi, kteří mají schopnost a energii je vytvářet, představuje 

pro lidstvo dobro, nikoliv zlo (Carnegie 1901/2018: 6). Stejně jasno má ale také v tom, že 

smyslem takového majetku nemá být osobní prospěch, ale že je potřeba ho využít k obecně 

prospěšným účelům a zlepšování společnosti. Jedním dechem proto dodává: Člověk, který 

umírá bohatý, umírá v hanbě (Carnegie 1901/2018: 21). 

 

Motorem podnikatelského úspěchu je pro Carnegieho konkurence. Je si sice vědom toho, co 

může společenská a ekonomická soutěž způsobovat, přesto je přesvědčen, že její pozitivní 

přínosy převažují. Cena, kterou jako společnost platíme za existenci konkurenčního prostředí, 

… je rovněž značně vysoká. Nicméně výhody konkurence přeci převažují. Konkurence 

existuje, nemůžeme ji obcházet, ani nahradit; a i když může na někoho působit negativně, pro 

společnost je tím nejlepším řešením, neboť zajišťuje v každém oboru přežití těch 

nejschopnějších (Carnegie 1901/2018: 4). V uvedeném citátu můžeme zaslechnout ozvuky 

Charlese Darwina i Adama Smithe (srov. např. Smith 2009), který byl pro Carnegieho 

myšlení vpravdě důležitou inspirací. 

                                                 
16 Andrew Carnegie. (n.d.). In Wikipedia. Získáno 7. července 2019 z 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Carnegie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Carnegie
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Carnegie vychází z toho, že filantropie má rozvíjet potenciál aktivních lidí, motivovat je 

k činorodosti. Kdo podle něj obdaruje žebráka na ulici, pouze ho utvrdí v tom, že žebrání je 

funkční model jednání, a tím mu ublíží. Jde dokonce tak daleko, že tvrdí, že odpovědnost za 

chudobu žebráka na ulici nese ten, kdo mu dal jako první. Také Carnegie je zarytým 

zastáncem „rybaření namísto rozdávání ryb“.17 Stejně jako Franklin kritizuje „tradiční 

charitu“ za to, že posiluje závislost příjemců na pomoci a dobročinnosti. Tomu by se podle 

něj správná filantropie měla cíleně vyhýbat a dlouhodobým cílem každé filantropické 

podpory by mělo být, aby jí nebylo potřeba. Tím Carnegie pochopitelně nemyslí, že slepí 

prohlédnou a dlouhodobě nemocní se díky kvalitní filantropii uzdraví. Roli filantropie vidí 

v přinášení impulsů ke změnám, v ukazování příležitostí a hledání cest. Nepředstavuje si, že 

je filantropie všespásná. Podle něj má vytvořit „leverage“ (Carnegie 1901/2018: 120), jakýsi 

pákový efekt, který rozhýbe potenciál komunity, obce, města nebo státu. Úspěšným 

příkladem tohoto pojetí je Carnegieho síť knihoven. Jedná se o dodnes největší fungující síť 

veřejných knihoven ve Spojených státech. Koncept byl velmi jednoduchý. Carnegie vytipoval 

lokalitu, vybral a koupil pro knihovnu budovu a veškeré vybavení včetně knižního fondu, 

načež knihovnu předal obci nebo městu, aby ji provozovalo a spravovalo. Další knihovny 

byly založeny též při univerzitách. Celkem tak v letech 1883–1929 vzniklo přes dva a půl 

tisíce knihoven, z toho přibližně čtyři pětiny ve Spojených státech.18 

 

Carnegie se ve svém textu o filantropii dále zabývá obecnějšími principy, na nichž by měla 

být postavena. Tvrdí, že člověk má tři možnosti, jak naložit s majetkem, který za života 

shromáždil. Může ho zanechat rodině, odkázat závětí na dobročinné účely anebo ještě za 

života investovat do pečlivě vybraných filantropických projektů. Poslední možnost je podle 

něj zdaleka nejlepší a vlastně jediná přijatelná. Proti dědictví argumentuje přesvědčením, že 

každá generace by si své bohatství měla vytvořit znovu a nebýt jen pasivním příjemcem 

majetku, protože to nemotivuje k podnikavosti a pracovitosti. Totéž pro něj platí i ve 

filantropii. Domnívá se, že mnoho společenských problémů je potřeba řešit hned a není důvod 

                                                 
17 Autorství často citovaného moudra „Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho na den. Když ho naučíte rybařit, 

nakrmíte ho na celý život.“ je sporné. Srov. např.: Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to 

fish, and you feed him for a lifetime. (2015, 28. srpna). In Quote Investigator. Dostupné z 

https://quoteinvestigator.com/2015/08/28/fish/ 
18 Carnegie library. (n.d.) In Wikipedia. Získáno 5. července 2019 z 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_library 

https://quoteinvestigator.com/2015/08/28/fish/
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_library


 

 

 

43 

je odkládat. Navíc není dobré zbavovat se odpovědnosti za to, kam přesně člověk své 

filantropické úsilí a investice nasměruje. 

 

Carnegie ve své práci doporučuje sedm konkrétních oblastí filantropie, do nichž je podle něj 

nejlepší investovat: zakládání a financování univerzit, stavbu knihoven, stavbu nemocnic, 

zakládání parků, stavbu koncertních hal, stavbu plováren a veřejných lázní a stavbu 

univerzálních kostelů, ve kterých by se podle domluveného harmonogramu střídaly obřady 

různých církví a náboženských společností (Carnegie 1901/2018: 225). Prakticky v každé z 

uvedených oblastí pak Carnegie skutečně sám něco podnikl – v New Yorku postavil 

světoznámou Carnegie Hall, založil již zmíněnou síť veřejných knihoven, dále pak 

Carnegieho institut pro vědu, Univerzitu Carnegieho-Mellonových, Carnegieho fond pro 

univerzity ve Skotsku nebo Carnegieho muzeum v Pittsburghu. 

 

1.4.4.2. JOHN D. ROCKEFELLER 

John D. Rockefeller měl k dobročinnosti vztah údajně už od mládí. Když se v šestnácti letech 

stal v Clevelandu pomocným účetním, rozhodl se – podle zápisku ve svém diáři – odvádět na 

charitu 6 % svých příjmů. Ve dvaceti letech ale už dával na charitu 10 % příjmů.19 Také on se 

k podnikatelskému úspěchu vypracoval vlastními silami, když ve správný čas na správném 

místě založil své olejářské impérium Standard Oil Company. Sedmadvacet let firmu sám řídil 

a zůstal jejím největším akcionářem. Zbývajících čtyřicet let svého života se jako historicky 

nejbohatší Američan všech dob věnoval rodině a filantropii. Současníky je J. D. Rockefeller 

vnímán velmi rozporuplně, mnohými kontroverzně. Zatímco jedni oceňují velkorysost, s 

jakou platil penzijní fondy svých zaměstnanců a rozděloval jako odměny akcie Standard Oil 

manažerům firmy, takže mnozí skutečně velmi zbohatli, druzí ho popisují jako tvrdého, 

bezohledného podnikatele bez skrupulí. Naším cílem zde není psát jeho biografii ani ho 

hodnotit, jen jsme nechtěli nabídnout nekritický obraz úspěšného podnikatele a 

dobromyslného lidumila. Jeho firma byla souzena a nuceně rozdělena antimonopolním 

úřadem, protože v jednu chvíli ovládala přes 90 % obchodu s ropou. Ceny akcií nově 

vzniklých ropných gigantů jako Exon nebo Chevron ale letěly tak rychle vzhůru, že 

Rockefeller zbohatl ještě víc než před rozdělením Standard Oil. Zdá se, že J. D. Rockefeller 

                                                 
19 John D. Rockefeller. (n.d.) In Wikipedia. Získáno 7. července 2019 z 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller
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by dnes patrně patřil k filantropům, u kterých budou některé organizace zvažovat, zda je pro 

ně jeho podpora přijatelná a mají ji přijmout. 

Velké soukromé nadace ostatně vyvolaly vlnu odporu napříč politickým spektrem. Jejich 

odpůrci je vnímali jako centra plutokratické moci, která ohrožovala demokratickou správu. 

Zakládání korporací na konání dobra bylo podle tehdejších kritiků jenom nástrojem pro 

konsolidaci bohatství a očištění pověsti podnikatelských magnátů… To dokládá původní 

odpověď, kterou dostal John D. Rockefeller na svou žádost o udělení právního statutu nadace 

od senátu Spojených států (nakonec statut nadace získal od státu New York). Tehdejší 

progresívní prezidentský kandidát Theodore Roosevelt, bez ohledu na úzké napojení na velký 

byznys, žádost zamítl s tím, že „žádná výše majetku vynaloženého na dobročinné účely 

nemůže v žádném případě kompenzovat nepravosti spáchané při jeho nabytí.“ A konzervativní 

republikánský kandidát William Howard Taft se o žádosti vyjádřil jako o „vstupence pana 

Rockefellera do slušné společnosti“. Samuel Gompers, prezident Americké federace práce, 

pak prohlásil, že „jediné, co by svět od pana Rockefellera vděčně přijal, by bylo založení 

fondu pro výzkum a vzdělání, který by lidem časem pomohl pochopit, jak zařídit, aby nebyli 

jako on.“ (Hall 2006: 48). 

 

Jinak je Rockefellerův deklarovaný přístup k filantropii dosti podobný přístupu Andrewa 

Carnegieho. Nezdá se, že by litoval chudé a nemocné a toužil pomáhat slabým. Byl to 

především ambiciózní manažer a stejně uvažoval o své filantropii. Připadalo mu 

nejrozumnější podporovat ty, kdo mají potenciál stát se úspěšnými. Podporu slabých sice 

považoval za potřebnou, ale k tomu má podle něj sloužit tradiční, především církevní charita, 

která se neptá na efektivitu vynaložených peněz. Největší potenciální přínos a užitek pro 

společnost vidí naopak v podpoře talentovaných. Proto si pro svou filantropii vybral jako 

hlavní téma vzdělávání. Provinční baptistickou vysokou školu v Chicagu (Rockefeller byl 

praktikující baptista) proměnil osmdesátimilionovým darem na přelomu 19. a 20. století 

v prestižní University of Chicago. Stál u zrodu Všeobecné rady pro vzdělání, která měla 

propagovat vzdělanost a podporovat vzdělávání po celé zemi. Výrazně přispěl také celé řadě 

dalších špičkových univerzit, namátkou Yale, Harvard, Brown, Columbia. Zároveň si 

Rockefeller příjemce své podpory pečlivě vybíral: Pomoc neefektivní, špatně situované a 

nepotřebné škole jsou vyhozené peníze … je velmi pravděpodobné, že se při budování systému 

vysokého školství, které by odpovídalo našim současným potřebám, rozházelo už dost 
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peněz…20 Otevřeně se přitom hlásil k tzv. „Efficiency Movement“, hnutí pro efektivitu, která 

se měla týkat nejen veřejné politiky a správy, ale také ochrany přírody a právě filantropie. Pro 

posuzování výsledků filantropie byla pro Rockefellera rozhodující věda. Rockefellerova 

nadace platila rozsáhlé výzkumy v oblasti veřejného zdraví i v sociální oblasti a patří k těm, 

kdo už na počátku 20. století připravili živnou půdu pro způsoby myšlení, jež se dnes výrazně 

prosazují: „evidence based“ přístupy, měření dopadů; a nakonec i pro myšlenková hnutí, jako 

je efektivní altruismus. 

 

Proto nepřekvapí, že druhou oblastí jeho filantropického zájmu se stal právě výzkum. 

Rockefeller bývá někdy dokonce považován za jednoho ze zakladatelů lékařského výzkumu. 

Svůj Institute of Medical Research založil v New Yorku v roce 1901. V roce 1965 byl institut 

rozšířen o vzdělávací část a přejmenován na Rockefeller University.21
 

  

Do základního jmění své nadace Rockefeller Foundation, dnes Rockefeller Brothers Fund, 

vložil v roce 1913 čtvrt miliardy dolarů (v tehdejší hodnotě). Hlavním tématem nadace se 

stalo veřejné zdraví, rozvoj lékařského a zdravotnického vzdělání, výzkum a umění. V České 

republice a v dalších zemích střední a východní Evropy byla nadace Rockefeller Brothers 

Fund velmi aktivní po roce 1989. Její podpora umožnila vznik sítě nadací a spolupracujících 

organizací v oblasti ochrany životního prostředí, tzn. Environmental Partnership Network. 

Konkrétně tak vznikla brněnská Nadace Partnerství, která se od svého založení v roce 1991 

stala největší environmentální nadací u nás a z hlediska výše zapsaného nadačního jmění 

vůbec největší nadací v České republice (přes 171 milionů Kč).22  

 

1.4.4.3. HENRY FORD 

Dalšími osobnostmi, které zbohatly na průmyslové revoluci, a kromě podnikatelského 

úspěchu se proslavily také ve světě filantropie, jsou ekonomičtí lídři automobilového 

průmyslu Edsel Ford, syn zakladatele Ford Motor Company, kontroverzního průmyslníka 

                                                 
20 Efficiency movement. (n.d.). In Wikipedia. Získáno 21. dubna 2019 z 

https://en.wikipedia.org/wiki/Efficiency_movement 
21 John D. Rockefeller, Philanthropy. (n.d.) In Wikipedia. Získáno 20. dubna 2019 z 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller#Philanthropy 
22 Nadace Partnerství. (n.d.). O nás [webová stránka]. Získáno 12. března 2019 z 

https://www.nadacepartnerstvi.cz/O-nas,-Pro-media/O-nas ; srov. Rockefeller Brothers Fund. (2015). 75 years 

1940-2015 of engaged philanthropy: International philanthropy. Dostupné z 

https://www.rbf.org/sites/default/files/rbf_at_75_international_philanthropy.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Efficiency_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller#Philanthropy
https://www.nadacepartnerstvi.cz/O-nas,-Pro-media/O-nas
https://www.rbf.org/sites/default/files/rbf_at_75_international_philanthropy.pdf
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Henryho Forda – nadaci Ford Foundation založil v roce 193623 – nebo spoluzakladatel 

General Motors Corporation Charles Steward Mott z michiganského Flintu – nadace C. S. 

Mott Foundation byla založena v roce 192624. Cílem této práce nicméně není zachytit 

biografie amerických filantropů průmyslové revoluce, ale ukázat, jak a v čem jejich pohled na 

svět a konkrétní aktivity posunuly a proměnily moderní filantropii. Jakkoliv jsou tedy obě 

nadace, jejich proměny a vývoj zajímavé, z hlediska zásadních posunů nebo přínosů už 

bychom se opakovali a s drobnými variacemi se vraceli k myšlenkám a přístupům Andrewa 

Carnegieho a J. D. Rockefellera, kteří svým pokračovatelům ukázali cestu. 

 

Průmyslová revoluce, industrializace a manažerské myšlení nových velkopodnikatelů se 

projevily v postupné profesionalizaci filantropie a zformovaly myšlenkové základy, z nichž 

dodnes v mnohém čerpá současné dobročinné dárcovství, a to nejen ve Spojených státech. 

Filantropie se dnes čím dál více stává především profesionální, manažersky vedenou a 

strategicky řízenou činností, která zpravidla sleduje zřetelně formulovanou vizi společenské 

změny a pečlivě přitom vyhodnocuje svou efektivitu a měří dopady, jež se stávají hlavními 

hodnotícími kritérii.  

 

1.4.5. SOUČASNÉ PODOBY FORMALIZOVANÉ FILANTROPIE 

1.4.5.1. THE GIVING PLEDGE 

Aktuální obraz světa současné soukromé filantropie nabízí výzva nových miliardářů 

k zanechání podstatné části jmění na dobročinné účely. Kampaň odstartoval spoluzakladatel 

Microsoftu a také nadace Bill and Melinda Gates Foundation, v současné době nejbohatší 

světové nadace, Bill Gates a investiční magnát Warren Buffett v roce 2010. Bill a Melinda 

Gatesovi již dříve prohlásili, že hodlají na dobročinné účely darovat 95 % svého jmění. Gates 

se netají tím, že ho k přemýšlení o filantropii inspiroval především přístup rodinné filantropie 

Rockefellerových. Melinda Gates tvrdí, že se inspirovali rodinou Salwenových, kteří v roce 

2010 prodali svůj dům, uskromnili se v menším a polovinu stržené ceny darovali na pomoc ve 

vesnických oblastech Ghany. O svou zkušenost se podělili v knize Moc poloviny (Salwen 

2010: 12-31), ve které popisují dlouhotrvající proces hledání konsenzu mezi rodiči a dětmi, 

především co do výběru účelu a příjemce jejich podpory. Autorem knihy jsou otec Kevin a 

                                                 
23 Ford Foundation. (n.d.). About Ford: Our origins. Získáno 9. července 2019 z 

https://www.fordfoundation.org/about/about-ford/our-origins/ 
24 Charles Steward Mott Foundation (n.d.). Who we are: History and founder. Získáno 9. července 2019 z 

https://www.mott.org/about/history/ 

https://www.fordfoundation.org/about/about-ford/our-origins/
https://www.mott.org/about/history/
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dcera Hannah. Svůj zážitek nevydávají za vzor ani nestaví na odiv, popisují především to, jak 

stmelil a proměnil vztahy uvnitř jejich rodiny. Manželku a matku Joan pozvali Gatesovi, aby 

na slavnostním setkání jejich nadace o své zkušenosti a motivacích promluvila. 

 

K výzvě Giving Pledge (příslibu darovat) se může přihlásit kdokoliv, kdo veřejně deklaruje 

svůj závazek darovat postupně alespoň polovinu svého majetku na dobročinné účely – a to 

buď za života, nebo odkazem v závěti. Přitom není stanoven přesněji ani účel, ani příjemce, 

ani způsob využití nebo darování. Volba je ponechána zcela na vůli dárce. Je třeba dodat, že 

výzva Giving Pledge nemá povahu právního závazku a není jakkoliv vymahatelná – ani by ji 

neměl kdo vymáhat. Nicméně, do května 2019 výzvu veřejně podepsalo 204 bohatých lidí 

z 22 zemí světa, z nichž většinu představují miliardáři. Podíváme-li se na jejich pořadí podle 

výše odhadovaného majetku, nalezneme mezi třiceti jmény na začátku seznamu signatářů 

jednoho Inda, jednoho Rusa, jednoho Němce a jednoho Australana. Ostatní jsou Američané. 

Elon Musk na osmém místě má tři občanství, včetně amerického.25 Přislíbené dary tvořily 

v polovině roku 2019 celkovou hodnotu nejméně 500 miliard dolarů. Mezi signatáři zatím 

nefiguruje ani jeden Čech, na rozdíl třeba od Slovinska a Ukrajiny, a bude zajímavé sledovat, 

kdo se přidá jako první.  

 

Gates a Buffett nejenže výzvu odstartovali, ale nadále aktivně shánějí další signatáře. Ačkoli 

jejich počet pochopitelně nejrychleji rostl na začátku výzvy (40 signatářů v prvním roce a 

dalších 30 ve druhém), přidávají se další. V květnu 2017 jich bylo bezmála 160 a o dva roky 

později 204.26 Gatesovi o iniciativě mluví jako o dlouhodobé snaze inspirovat dobročinnost a 

přivést lidi k dárcovství, dokonce o založení (svého druhu) tradice. Gates to na webové 

stránce výzvy komentuje slovy: Jde o vytvoření úžasné tradice filantropie, která ve výsledku 

pomůže tomu, aby byl svět mnohem lepší.27 Buffet k tomu dodává: „Můžu mít všechno, co 

chci, ale nemusím to mít dvakrát, nemusím to mít dvakrát větší a nemusím to mít dvakrát 

dražší, než je nutné".28 A na otázku po tom, jak jeho filantropii vnímá jeho rodina, odpověděl 

často omílaným citátem: „Dětem by měl člověk zanechat dost, aby mohly dělat cokoliv, ale 

ne tolik, aby nemusely dělat nic.“ Z celé řady jeho vyjádření je zjevné, že je na své tři děti 

                                                 
25 The Giving Pledge. (n.d.). In Wikipedia. Získáno 1. června 2019 z 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Pledge 
26 Srov.: The Giving Pledge. (n.d.). A commitment to philanthropy [webová stránka]. Získáno 2. června 2019 z  

https://givingpledge.org/ 
27 The Giving Pledge. (n.d.). History of the pledge [webová stránka]. Získáno 2. června 2019 z 

https://givingpledge.org/About.aspx 
28 Warren Buffett. (n.d.). In Wikipedie. Získáno 2. června 2019 z https://cs.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Giving_Pledge
https://givingpledge.org/
https://givingpledge.org/About.aspx
https://cs.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
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pyšný právě proto, že jsou úplně „normální“ a že se je navzdory prakticky neomezeným 

ekonomickým možnostem podařilo nerozmazlit. Mimochodem s manželkou stále bydlí ve 

starém domě, který kdysi koupili za třicet tisíc dolarů, takže se proklamovaných hodnot a 

zásad, zdá se, drží. 

 

Vlivem postupné institucionalizace a profesionalizace světa filantropie a přesunování těžiště 

dobročinného dárcovství z církevních institucí, organizací a aktivit na laické se formuje hned 

několik základních směrů nebo trendů, které koexistují a prosazují se paralelně. Mluvili jsme 

o formování soukromého dárcovství jednotlivců a rozvoji darovacích nástrojů, které vyrostly 

zpravidla z majetku konkrétního jednotlivce nebo rodiny. Takové příklady najdeme 

samozřejmě i u nás – například Hlávkova nadace založená závětí Josefa Hlávky roku 1905 

(podrobněji níže v části o současném stavu filantropie v České republice) nebo příklad ještě 

staršího odkazu hraběte Jana Petra Straky z Nedabylic, který svou závětí z roku 1710 zřídil, 

vymře-li rok Straků po meči, nadaci na podporu výchovy a vzdělání chudých českých 

šlechticů (jež po více než sto letech dala vzniknout Strakově akademii) – i jinde v Evropě, 

kupříkladu zřízení nadace odkazem v závěti švédského chemika Alfreda Nobela, z jejíchž 

výnosů se dodnes hradí Nobelovy ceny. V podstatě současně s tím se ovšem – opět ve 

Spojených státech – formuje tradice komunitních nadací, tedy tzv. „veřejných nadací“. Oba 

typy institucí pracují zpravidla s permanentními i s různými typy dočasných fondů, jež jsou 

někdy vnímány jako konkurenční přístupy k filantropii, ačkoli ve skutečnosti se jedná spíše o 

vzájemně se doplňující praktické nástroje, se kterými dárcovské instituce mohou pracovat a 

pracují.  

 

1.4.5.2. KOMUNITNÍ NADACE 

Model „veřejné nadace“, přesněji nadace pod dohledem veřejnosti nebo „komunitní nadace“, 

se také formoval postupně a též vznikl ve Spojených státech. Historicky první komunitní 

nadace byla založena v Clevelandu v roce 1914. Tehdy si jeden z bankéřů povšiml, že je 

v místních bankách uloženo množství drobných fondů, které jsou určeny na konkrétní 

dobročinnost, jenže řada z nich leží ladem, protože jejich účel již není aktuální. Přišel 

s nápadem, že by se drobné fondy mohly sloučit do jednoho víceúčelového fondu pro 

Cleveland, a tak se zrodila první komunitní nadace. Cleveland byl na počátku 20. století 

městem průmyslové revoluce: ocel, uhlí, strojírenství. Kdo by si tehdy dokázal představit, že 

o padesát let později se bude dříve kvetoucí město topit v dluzích, bude mít skoro nejvyšší 
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kriminalitu v zemi a obyvatelé se budou ve velkém stěhovat pryč? Clevelandská komunitní 

nadace ale v té době měla v nadačním jmění téměř miliardu dolarů, a protože navíc dokázala 

posadit k jednomu stolu všechny, kdo vzniklou situaci chtěli řešit, stala se lídrem celé 

revitalizace. 

 

Komunitní nadace se od nadace soukromé liší především tím, že nejsou pod kontrolou 

jednoho dárce nebo rodiny ani komerčního subjektu. Za jejich vedení a řízení odpovídá 

dobrovolná správní rada, jež zpravidla zastupuje různé sektory a zájmy místního společenství, 

ve kterém nadace působí. Jde tedy sice o soukromý subjekt, ovšem pod veřejnou kontrolou. 

To má i velmi konkrétní, praktické důsledky. Komunitní nadace mívají právní postavení 

veřejně prospěšné instituce, tzv. „public charity“ (v USA) nebo „registered charity“ (ve Velké 

Británii), na které se váží vyšší daňové úlevy a zvýhodnění, než na jaké mají nárok soukromé 

(„private foundations“) nebo rodinné nadace („family foundations“). 

 

Koncept se za sto let rozšířil do celého světa. Komunitních nadací dnes podle Atlasu 

komunitních nadací existuje bezmála 1 900 a najdeme je na každém kontinentu. O něco více 

než třetina z nich sídlí v USA. Komunitní nadace se od sebe navzájem výrazně liší – od 

velkých, zavedených dárcovských institucí s několikamiliardovým nadačním jměním 

(nejbohatší komunitní nadace spravuje nadační jmění ve výši přes 3,7 miliardy dolarů) a 

týmem profesionálních zaměstnanců, po malé, převážně dobrovolnické instituce zaměřené na 

místní rozvoj konkrétní oblasti.29 Obecně se komunitní nadace definují následovně:30 

1. přidělují granty na podporu rozvojových projektů, 

2. mají široce definovaný účel – tzn. zlepšují kvalitu života v dané komunitě, 

3. působí v rámci územně definovaného celku – města, státu, regionu, oblasti nebo 

provincie, 

4. jsou podporovány širokou základnou soukromých anebo veřejných dárců a ucházejí se 

o filantropickou podporu především zevnitř své komunity, 

5. jsou vedeny reprezentativní správní radou, jejíž členové zastupují různé sektory a 

odrážejí strukturu místní komunity, 

6.  budují nadační jmění, které je důležitou součástí jejich udržitelnosti. 

                                                 
29 Snapshot of the movement. (n.d.). In Community Foundation Atlas. Získáno 15. února 2019 z 

http://communityfoundationatlas.org/facts/ 
30 Community foundation. (n.d.). In Wikipedia. Získáno 15. února 2019 z 

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_foundation 

http://communityfoundationatlas.org/facts/
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_foundation
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Všechny komunitní nadace nejspíše nesplňují veškeré uvedené definiční znaky – například 

slovenské (10 nadací) nebo rumunské (16 nadací) komunitní nadace zpravidla nemají žádné 

permanentní nadační jmění, ale to je podle všeho spíše vývojová fáze než trvalá okolnost 

(např. v Rumunsku budování nadačního jmění u některých komunitních nadací v uplynulých 

několika letech začalo). Osm z deseti komunitních nadací nějaký nadační kapitál dlouhodobé 

povahy spravuje. 

 

V České republice existuje dokonce Asociace komunitních nadací.31 Má 8 členů, z toho je 6 

nadací s nadačním jměním. Nejstarší komunitní nadace – původně Regionální fond, dnes 

Ústecká komunitní nadace – datuje své kořeny do roku 1993 a je druhou nejstarší komunitní 

nadací na evropském kontinentu. Její nadační jmění dosahovalo v roce 2017 bezmála 

42 milionů Kč.32 

 

1.4.5.3. OBČANSKÉ NADACE V NĚMECKU 

Komunitní nadace spravují po celém světě dohromady nadační kapitál ve výši přes 63 miliard 

dolarů a ročně rozdělí v grantech přes 5 miliard dolarů. Většina jich působí v územních 

celcích do 200 tisíc obyvatel. Téměř dvě třetiny komunitních nadací mají méně než 5 

placených zaměstnanců. Stejné množství (dvě třetiny) nadací vzniklo v uplynulých 25 letech, 

takže sto let starý americký koncept se ujal a začal se šířit po světě až relativně nedávno, zato 

však velmi dynamicky. Například v sousedním Německu od poloviny 90. let, kdy byla 

založena první komunitní nadace v Hannoveru, vzniklo již přes čtyři sta komunitních nadací a 

spravují nadační jmění ve výši přes 360 milionů eur a k tomu účelově vázané svěřenské fondy 

ve výši přes 130 milionů eur (Stiftung Aktive Bürgerschaft 2018: 5). Přestože ve srovnání se 

zavedenými americkými nebo kanadskými vzory (kde bychom našli hned několik 

jednotlivých nadací, které spravují větší majetek než všechny německé nadace dohromady) 

jsou stále ještě na začátku, jejich obliba roste – a hlavně je zřejmé, že se jim v Německu 

podařilo adaptovat severoamerickou inspiraci pro místní podmínky a že model občanské 

nadace („Bürgerstiftung“) získal celou řadu nových, řekněme evropštějších prvků.  

 

                                                 
31 Asociace kulturních nadací v ČR. (n.d.). O asociaci [webová stránka]. Získáno 2. června 2019 z 

http://akncr.cz/o-asociaci/ 
32 Ústecká komunitní nadace. (2018). Výroční zpráva 2017. Dostupné z https://www.komunitninadace.cz/wp-

content/uploads/2018/09/Vyrocni-zprava_2017.pdf 

http://akncr.cz/o-asociaci/
https://www.komunitninadace.cz/wp-content/uploads/2018/09/Vyrocni-zprava_2017.pdf
https://www.komunitninadace.cz/wp-content/uploads/2018/09/Vyrocni-zprava_2017.pdf
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Především zde na mnoha místech vznikají komunitní nadace ve spolupráci s místní 

samosprávou a někdy mívají radnice své zastoupení i ve správní radě (samozřejmě ne 

dominantní). Dále nejsou občanské nadace v Německu vnímány jako příjemce podpory 

především od velkých dárců, jak je to typické v zámoří. Tradice americká a kanadská si 

zakládá na tom, že nadace o dary nežádají – dárci chodí sami. To je rozdíl mezi filantropickou 

institucí, jež spravuje prostředky a majetek – a užívá ho pro dobročinné účely – a mezi 

dobročinnými organizacemi, které realizují programy a projekty a shánějí na ně potřebné 

zdroje. Jsou pak typickými žadateli o podporu od drobných dárců a soupeří o jejich přízeň 

v nejrůznějších kampaních a marketingových akcích. Stejně tak se ucházejí o přízeň a 

podporu od nadací, firem, od obcí, státních institucí atd. Rolí nadace, která je pro dobročinné 

organizace jedním ze zdrojů, by – v severoamerickém pojetí – nemělo být konkurovat 

příjemcům její podpory v oslovování dárců. 

 

Drobní dárci nepotřebují nadaci jako zprostředkující agenturu a mohou podporovat své 

oblíbené organizace a témata přímo. Podpora drobných dárců prostřednictvím nadací, která 

vždy něco stojí v administrativních a provozních nákladech, je považovaná za zbytečné 

plýtvání, jež nemá opodstatnění. Smysluplná role komunitních nadací je v tom, že dokáží 

pracovat s velkými dary a s majetkovými odkazy, které dárci zpravidla jedné konkrétní 

dobročinné organizaci odkázat nechtějí, a hlavně nabízejí možnost je nespotřebovat hned, ale 

utrácet je v průběhu definovaného času („sinking funds“) nebo používat na dobročinné účely 

pouze výnosy a prostředky či majetek spravovat a zhodnocovat ve prospěch regionu, případně 

i konkrétního účelu trvale.  

 

Jenže dostat se do takovéto situace trvá dlouho a v Německu – a ani u nás – v ní ještě žádná 

komunitní nadace není. A tak nezbývá, než dárce aktivně oslovovat, většinu získaných 

prostředků přerozdělovat na konkrétní místní projekty a paralelně s tím, krok za krokem 

budovat nadační jmění. Ostatně i většina zámořských komunitních nadací má za sebou dlouhé 

období (zpravidla několika desítek let), kdy dobrovolná správní rada spravovala výnosy 

z nadačního jmění ve výši pár milionů dolarů. Většina z nich se nicméně časem dočkala 

„transformačního daru“, například odkazu v závěti nebo založení velkého fondu, který ji 

katapultoval do světa profesionálních filantropických institucí. Podobné příběhy také ukazují, 

že když začne být najednou o nadacích slyšet a začnou být vidět, zájem dalších dárců se začne 

nabalovat jako sněhová koule.  
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V Německu se o občanských nadacích ví. V roce 2018 je podpořilo přes 30 tisíc dárců 

(Stiftung Aktive Bürgerschaft 2018: 6). Řada z nich přitom připomíná spíše jakési dobročinné 

kampeličky nebo drobná spořitelní družstva, která sledují dobročinné účely v konkrétním 

regionu, a je dobře možné, že je po fázi dynamického růstu čeká fáze profesionalizace. Ta 

bude tlačit na slučování do větších celků, jež dokážou obhájit administrativní a provozní 

náklady vzhledem k výši přerozdělovaných prostředků, nebo alespoň ke sdílení těchto 

nákladů vícero subjekty, což je dnes díky současným technologiím patrně logisticky a 

provozně možné. 

 

Jen na okraj dodáváme, že občanské nadace nejsou jediným typem nadačního subjektu, který 

se v současné době v Německu dynamicky rozvíjí. Srovnatelně rychle rostou počty ryze 

soukromých, firemních a rodinných nadací. Prostředků a majetku vyčleněného na dobročinné 

účely v Německu významným způsobem přibývá. A samozřejmě stále představuje malý 

doplněk tradičně silné podpory z veřejných rozpočtů, která do nejrůznějších veřejně 

prospěšných programů a aktivit v Německu míří – soukromí dárci celkem darují 3,4 % 

(Ponikelská 2009: 13). 

 

Vývoj počtu německých nadací od roku 1960 (Ponikelská 2009: 62; srov. Stiftungen in 

Zahlen 2009: 11-14): 
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1.4.5.4. KOMUNITNÍ NADACE V USA – ROZHOVOR S PETEREM HERO 

 

Popisovaný model „veřejné nadace“, který se může zdát ve středoevropském kontextu stále 

dosti neuchopitelný, dokresluje výňatek z rozhovoru autora této práce s ředitelem komunitní 

nadace Silicon Valley, Petrem de Courcy Heroem, absolventem Stanford School of Business, 

který nadaci vedl od roku 1989 do roku 2006. Od roku 2007 pak přednášel na Stanfordské 

univerzitě a až do své smrti v roce 2012 působil jako poradce nového ředitele nadace. Do 

České republiky opakovaně jezdil od poloviny 90. let a jako dobrovolný konzultant a poradce 

pomáhal komunitním nadacím v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy. 

 

Jak jste v nadaci začínal? 

Komunitní nadace Silicon Valley byla založena před padesáti lety, a když jsem do ní v roce 

1989 nastoupil, měla dva zaměstnance a pár milionů dolarů, které se sešly v nadačním jmění 

většinou ze závětí bohatých lidí. To byl a je tradiční způsob, jak místní nadace získávají 

peníze – přesvědčují lidi, že by po nich mohlo něco zůstat. Dost brzy mi došlo, že bude 

potřeba změnit způsob, jak lidé nadaci vnímají. Nesmí být pasivním místem, kam lidé občas 

odloží přebytečné peníze. Začali jsme aktivně oslovovat dárce. O darech jsme mluvili jako o 

dlouhodobé investici. Ptali jsme se dárců, co považují za důležité a jak by to chtěli řešit. 

Začali jsme nabízet servis na míru firmám, které chtějí v místě, kde působí, k něčemu dobrému 

přispět, ale nemají čas zabývat se administrativou a vybíráním projektů. Trvalo to řadu let, 

ale lidi na to časem začali slyšet a dneska už vím, že si rozumíme. 

 

Jak jste je přesvědčil? Silicon Valley je přece plné dravých podnikatelů s technologiemi. 

Je to souhra mnoha věcí i načasování, ale myslím, že hlavně tím, že se nám dařilo dárce 

zatáhnout do hry a ukázat jim, že filantropie v pojetí komunitní nadace může být stejně 

dobrodružná a progresivní jako zakládat Google nebo E-bay. Podařilo se nám prezentovat se 

jako moderní, šikovná firma, která má svou vizi a za tou si jde, i když se ostatním na začátku 

zdá vzdálená a nedůvěryhodná. 

 

A jak je to s tím nadačním jměním? Kdybych vám například dal tisícovku na pomoc starým 

lidem, tak vy ji uložíte do banky a na seniory půjde jen desetikoruna? 

V podstatě ano, ale uložit do banky by ji nestačilo. Investujeme na akciových trzích a do 

fondů. Náš roční výnos se dlouhodobě pohybuje mezi sedmi až osmi procenty. Ročně 

rozdělujeme v grantech kolem pěti procent nadačního jmění. Takže z vaší tisícovky by na 
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granty šla ročně padesátikoruna a dvacet až třicet korun by nám vydělala do základního 

jmění. Vtip je v tom, že napořád. Navíc druhý rok by to bylo o něco víc a tak dál. Je to trochu 

náročnější koncept filantropie a pro někoho je příliš dlouhodobý, ale lidi většinou 

zhodnocování peněz rozumějí velmi dobře – jsem přesvědčen, že aspoň v Silicon Valley dnes 

už mnohem lépe než tradičnímu: „Máte peníze, slušelo by se přispět na charitu.“ 

 

Kolik máte v nadačním jmění? 

V prosinci 2006 jsme oslavili miliardu dolarů. To znamená, že po necelých dvaceti letech 

tohoto „dobročinného spoření“ – a ty utečou jak voda – dnes rozděluje nezávislý, soukromý 

zdroj v oblasti Silicon Valley padesát milionů dolarů v grantech ročně.  

 

A jak si vybíráte, co podpoříte? 

To je různé. Některá témata vybírají dárci, kteří si u naší nadace zřídí fond s určitým účelem. 

Jiní dárci si zřídí fond, který nese jejich jméno a jeho využití určují každý rok znovu – často si 

například vybírají zaměstnanci firmy, což je podle mého z hlediska majitele nebo 

managementu skvělý způsob, jak je motivovat. Některá témata přicházejí zvenku – od 

neziskových organizací, které pracují v terénu, od samosprávy. Z těch pak často vybíráme na 

základě průzkumů a analýz. Jinak v čele nadace sedí nezávislá správní rada, která na základě 

toho, co se v nadaci sejde, volí dlouhodobé zaměření a samozřejmě schvaluje výběr dílčích 

témat a konkrétních projektů. 33  

 

Komunitními nadacemi jsme se zde zabývali jako dalším typem moderní filantropické 

instituce, která v sobě integruje mnohé z myšlenkového pozadí filantropie, jak se formovala 

v severní Americe a v Evropě od průmyslové revoluce. Příklad komunitních nadací jsme také 

použili proto, abychom ukázali sílící přístup k filantropii, která už není přímou podporou 

konkrétního tématu konkrétní částkou, ale dlouhodobou investicí, budováním a správou 

účelově vyčleněného majetku, jenž je trvale nebo dlouhodobě vázán na dobročinné účely (v 

tomto případě v konkrétním regionu nebo jiném územním celku). Jakkoliv jsou ale komunitní 

nadace zajímavé jako model a leccos jsme si na nich mohli ukázat, i ve Spojených státech 

představují z hlediska čísel jen menší část nadačního sektoru. Aby tedy nevznikl mylný 

                                                 
33 Celý rozhovor publikován v časopisu Instinkt (2007), 35/VI, 68-69. 
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dojem, doplňujeme na závěr této části velmi stručně relevantní čísla celkového kontextu 

soukromých nadací v USA.34 

 

Celkový počet nadací v USA:      86 tisíc 

Celková výše rozdělených darů v roce 2015:    62,8 miliard USD 

Celková výše spravovaného nadačního jmění v roce 2015:  860 miliard USD 

Celková výše přijatých darů v roce 2015:     53 miliard USD 

 

Z celkového počtu nadací je bezmála 80 tisíc ryze soukromých nadací, z toho víc než 

polovina rodinných (44 tisíc).35 Ty spravují nadační jmění ve výši přes 700 miliard dolarů. 

Komunitních nadací je asi 700, počtem představují méně než 1 % všech nadací, z hlediska 

výše spravovaného nadačního jmění však kolem 10 % (84 miliard dolarů v roce 2015). 

Z hlediska prostředků rozdělovaných v grantech představují komunitní nadace v USA 11 %. 

 

 

1.4.6. DROBNÉ DÁRCOVSTVÍ 

Při sledování proměn světa institucionalizované filantropie nesmíme zapomenout na drobné 

dárcovství, které se také postupně odděluje od tradice církevních a kostelních sbírek a vytváří 

celou škálu laických instrumentů a tradic. Nejrůznější veřejné sbírky a drobné jednorázové 

nebo pravidelné dobročinné příspěvky se stávají stále běžnější a nabývají na síle a také na 

objemu; zhruba ve stejné době, na jakou jsme zaměřili pozornost při popisování hlavních 

trendů ve filantropii velkých dárců (jednotlivců i soukromých institucí), tedy s nástupem 

osvícenství a industrializace. Prostředí drobného dárcovství je však příliš mnohotvárné a 

různorodé, aby bylo snadné v něm vysledovat a prokázat obecnější trendy – snad kromě toho, 

že můžeme konstatovat, že ochota darovat na dobročinné účely v celém západním světě 

dlouhodobě roste, nástrojů a příležitostí darovat přibývá a že marketing dobročinných 

organizací je stále propracovanější a v některých obdobích roku – zvláště před Vánocemi – 

téměř všudypřítomný. Abychom se však drželi tématu této práce, můžeme shrnout, že zásadní 

trendy, které jsme se pokusili zachytit a ukázat na příkladech rodících se filantropických 

institucí, se přiměřeně promítají také do světa drobného dárcovství. Ovšem s tím rozdílem, že 

                                                 
34 Foundation Center. (n.d.). Foundation stats [webová stránka]. Získáno 13. května 2019 z 

http://data.foundationcenter.org/ 
35 Srov. Private foundation (United States). (n.d.). In Wikipedia. Získáno 6. června 2019 z 

https://en.wikipedia.org/wiki/Private_foundation_(United_States) 
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profesionalizace probíhá jen na jedné straně – a to na straně žadatelů, tedy dobročinných 

organizací. Zároveň je třeba dodat, že jejím hlavním motorem jsou právě dárcovské instituce 

a jejich nároky. Na straně druhé ale zůstávají dále normální lidé, kteří mají své vlastní 

preference, osobní příběhy, vztahy, zážitky… a žádná „profesionalizace“ ve vztahu 

k darování u nich naštěstí – až na výjimky – neprobíhá. Z hlediska našeho tématu tedy 

v tomto směru nehodláme analyzovat a popsat měnící se světové trendy, ale bude nás zajímat 

mravně, morálně a eticky problematické rozhodování spojené s darováním a dobročinností, a 

to s důrazem na české prostředí, u kterého se pokusíme alespoň o základní popis stávající 

situace. 

 

1.4.7. FILANTROPIE FIREM 

Poslední oblast, kterou je třeba při mapování vývoje a formování současného světa filantropie 

zmínit, je filantropie podnikatelských subjektů. Protože také toto téma je velice rozsáhlé a 

značně nepřehledné, a vydalo by na samostatné pojednání nebo možná sérii pojednání, 

necháme ho v této práci poněkud stranou podobně jako téma drobného dárcovství: velmi 

krátce ho vezmeme na vědomí a dále budeme věnovat pozornost jen hlavním problémovým 

otázkám, odkazujícím do oblasti filantropie a etiky.  

 

1.4.7.1. „CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY“ 

Filantropie právnických subjektů založených za účelem dosahování zisku je v širší rodině 

filantropických aktivit, struktur a institucí nejmladší. Lze říci, že až do 60. let minulého století 

převládal názor, že dobročinné darování má být vyhrazeno jednotlivcům, církvím, 

organizacím a institucím, které byly za tímto účelem zřízeny nebo založeny. Do světa 

komerčních subjektů filantropie nepatřila. Málokdo pro to viděl rozumný důvod. Cílem 

činnosti komerčního subjektu má být tvorba hodnot a dosahování zisku, s tím byl založen a 

tak mu všichni rozumějí. Do veřejné sféry má samozřejmě přirozený přesah – vytváří 

hodnoty, odvádí vyměřené daně, vytváří pracovní místa a nabízí pracovní uplatnění, účelně 

využívá své zdroje a know-how atp. Pokud ale někdo chce přispívat na dobročinné účely, měl 

by tak činit jako soukromá osoba – tedy ze zdaněného příjmu jako zaměstnanec nebo ze 

zdaněného zisku jako majitel či akcionář. Má jít o osobní rozhodnutí, jež se týká prostředků, 

které mohly být vynaloženy na osobní spotřebu nebo osobní investice, ale jejich majitel se 

rozhodl je použít jiným způsobem, konkrétně na podporu veřejně prospěšného cíle. Z hlediska 

komerčního subjektu by takové rozhodnutí bylo neobhajitelné vůči akcionářům i vůči smyslu, 
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s nímž byl podnikatelský subjekt založen. Tak nějak by bylo možné shrnout hlavní 

argumenty, které oponují názoru o smysluplnosti a opodstatněnosti korporátní filantropie. 

Například Milton Friedman, zakladatel Chicago School of Economics, se v roce 1970 

v komentáři k sílícím diskusím o sociální odpovědnosti firem nechal slyšet: „Používání 

zástěrky sociální odpovědnosti a všechny ty nesmysly, které o ní říkají vlivní a prestižní 

podnikatelé, jednoznačně poškozují samotné základy svobodné společnosti … podnikání má 

jednu jedinou společenskou odpovědnost – využívat své zdroje a zapojovat se do činností 

s cílem zvyšovat svůj zisk, pokud přitom bude dodržovat pravidla hry, tedy pokud se přitom 

bude účastnit otevřené a volné soutěže bez lhaní a podvodů.“ Mimochodem, je patrně 

opravdu nemyslitelné, že by J. D. Rockefellera, který byl velkým mecenášem této univerzity 

(viz výše), vůbec napadlo uvažovat o tom, že by chicagskou školu podpořil z prostředků 

Standard Oil. 

 

Na druhé straně však z téže doby nalezneme citáty na úplně opačné straně názorového 

spektra, např. (v r. 1969) řekl prezident IBM Thomas J. Watson, Jr.: Přijímáme naši 

odpovědnost firemního občana v rámci komunity, státu i světa; našim zájmům uděláme 

nejlepší službu tím, že posloužíme zájmům veřejným… Jako podnikatelský subjekt bereme na 

vědomí naši povinnost pomoci zlepšovat kvalitu života ve společnosti, kterou spoluvytváříme. 

Chceme být mezi předními firmami, jež pracují na tom, aby svět byl lepší místo k životu. 

(Mayo 2015: 42). 

 

Nechceme se zde přiklánět na jednu ani na druhou stranu. Jde o hodnotový spor, který nemá 

jasné a jednoduché rozuzlení a v jistém smyslu trvá dodnes – a ani ekonomové se na něm 

neshodnou. Na jedné straně zaznívají argumenty, že pokud se máme vůbec vyznat v tom, co 

je ekonomická činnost a jaké má hranice, neměli bychom dovolit přílišné a nepřehledné 

prorůstání různých typů cílů u různých typů subjektů. S mírnou nadsázkou: že má zůstat 

jasné, že firma není náš kamarád, který nemá nic důležitějšího na práci, než se starat o 

zlepšování kvality našeho života a pečovat o nás a o naše rodiny, až to budeme potřebovat. 

 

Na straně druhé zaznívá, že korporátní organizování se ukázalo jako velmi efektivní, a proto 

zvolna proniká do všech oblastí našeho života – od místních korporací po ty globální, a že 

začíná naše životy ovlivňovat do té míry, že není možné a není dobré se držet 

zjednodušujícího paradigmatu, podle kterého firmy mají zvyšovat zisk a do ničeho jiného se 

neplést, protože jim to nenáleží. Už teď mají významný vliv na životní prostředí nebo na 
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hodnoty zaměstnanců, takže je potřeba, aby si tyto role a odpovědnosti přiznaly a stavěly se 

k nim aktivně – hovořily o nich, deklarovaly své postoje a cíle.  

 

Ať je nám bližší ten či onen diskurs, praxe dává za pravdu spíše druhému okruhu 

argumentací. Právnické osoby založené za účelem podnikání jako by nabývaly dalších 

odpovědností, které jsme jim dříve nepřisuzovali, a stávaly se čím dál více našimi sousedy a 

spoluobčany, od nichž se očekává slušnost, pořádkumilovnost, ohleduplnost a zájem o 

společné. A tak se od 60. let – sice pozvolna, ale přece – v podstatné části zavedených firem 

poměrně pevně etabluje koncept „společenské odpovědnosti“, který si sice každý vykládá 

trochu jinak a podle svého, nicméně v mnoha firmách – hlavně těch větších – bychom našli 

oddělení tzv. Corporate Social Responsibility, tedy „společenské odpovědnosti firem“ 

(zkráceně CSR oddělení).  

 

1.4.7.2. ODPOVĚDNÁ FIRMA 

Zároveň je zřejmé, že motivace na straně firem zůstávají velmi rozmanité. U některých firem 

aktivity CSR opravdu spíše připomínají Friedmanovu „zástěrku“ a budí dojem, že firmy 

hledají, jak nově zabalit své marketingové aktivity. U jiných se oblast CSR víceméně 

překrývá s darováním na dobročinné účely. A další firmy na CSR postavily svůj úspěch a 

celou firemní kulturu a fungování. Jedním z průkopníků v této oblasti je firma Patagonia. Její 

zakladatelé a majitelé shrnuli svůj přístup v knize Zodpovědná firma. Jejich příběh velmi 

pěkně ilustruje onen „druhý přístup“, a to pro mnohé v extrémní poloze – a je třeba 

podotknout, že zatím opravdu zůstává jednoznačně spíše vzácný, a tudíž marginální. 

Nicméně, stávají se průkopníky, kteří ukazují cestu a – podle svých slov – mění zavedenou 

podobu světa podnikání, protože se „začínají přidávat giganti jako je Walmart a Dow 

Chemicals“ (Chouinard, Stanley 2014: 12). 

 

Kdyby jejich knihu napsal ekologický aktivista, málokomu by stála za pozornost. Jenže autoři 

jsou zakladatelé a majitelé velmi úspěšné kalifornské firmy, která vyrábí outdoorové oblečení, 

především vybavení pro horolezce a surfaře, a zaměstnává 1 500 zaměstnanců. Text díky 

tomu není poučováním o tom, „co by bylo dobré, aby někdo jiný dělal“, ale osobním 

příběhem o budování a řízení firmy, která krok za krokem objevuje, co znamená „být 

odpovědný“, a poctivě se ptá, komu vlastně skládá účty firma, která usiluje o to, dělat věci 

„správně“ – a přitom dobře prosperovat. 
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Zajímavé je, že příklad úspěšné firmy Patagonia ukazuje v jiném světle vztah mezi ziskem a 

ohleduplností. Odpovědné jednání pro ně není náklad, který jsou firmy pod tlakem veřejnosti 

nebo státní regulace nuceny nést. Je principem, který naopak k zisku přispívá, protože šetří 

materiál (například na obalech nebo dopravě), stává se konkurenční výhodou (tématem pro 

komunikaci se spotřebiteli) a především zdrojem motivace zaměstnanců, které těší dělat 

smysluplnou práci. Smysluplnou práci přitom jasně definují: „… živíte se tím, co děláte dobře 

a rádi, … často … spolu s ostatními.“ (Chouinard, Stanley 2014: 63). Tematizace radosti 

z práce jako jednoho z hlavních zdrojů spokojenosti je v jejich pojetí stěžejním motivem. 

Radost jako by spojovala do té doby oddělené a uzavřené světy: svět profesionální a svět 

soukromý. Vlamuje se do zavedených představ o člověku, který chodí do práce, aby tam tvrdě 

pracoval, uživil tím rodinu a pak se mohl ve volném čase věnovat tomu, co ho baví a zajímá.  

 

Očekávání a nároky majitelů Patagonie jsou mnohem ambicióznější. Nenabízejí lidem jen 

práci, která je uživí. Přijímají odpovědnost za to, že nabídnou lidem práci, jež je bude těšit, 

bude je naplňovat a bude jim dávat smysl. A v tom se jim uplatňování principu odpovědnosti 

ukazuje jako mimořádná příležitost: zaměstnance baví, když jsou něco platní, když mohou 

přemýšlet o tom, co a jak zlepšit, navrhovat změny a hlavně, když se něco děje, když o něco 

jde – když nemusí své hodnoty nechat za dveřmi kanceláře. Zní to jako banální návod na 

štěstí, ale ruku na srdce – kolik lidí skutečně tráví čas činnostmi, ze kterých se radují a na 

které se těší, protože jim dávají hluboký smysl? 

 

Souběh vícero rolí je v současné, složitě organizované společnosti naprosto běžný a vyhnout 

se mu dokáže opravdu málokdo. Komplikace nastávají, když se odpovědnosti, které se k 

rozmanitým rolím váží, dostávají vzájemně do konfliktu. S nároky, které to na nás klade, se 

každý z nás musí vyrovnat po svém. O to cennější může být slyšet od majitelů velké firmy, že 

odmítají představu světa obchodních korporací, který si vystačí s banálními pravidly o 

maximalizaci zisku a který je možné hodnotově zcela izolovat od života a světa 

„mimopracovního“. Naše osobní příběhy a hodnoty utvářejí příběhy firem a institucí a 

naopak. 

 

1.4.7.3. ZMATENÍ ZISKOVÉHO A NEZISKOVÉHO 
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Výše popsané trendy mohou vést k obavám, že se zamlží hranice pojmů a přestaneme být 

schopni pojmenovávat, a tudíž rozlišovat (a tedy i orientovat se ve světě), protože nebude 

jasné, co je firma a co je nezisková organizace, kdo je nadace a kdo korporace, kdo je 

živnostník a kdo sociální pracovník, co je mezilidský vztah a co je marketing, kdy jsme 

v práci a kdy ne, co je soukromé a co je veřejné. Možná právě to je konkrétní příklad 

„tekutosti“ světa, o které mluví část současné intelektuální elity. Jako by se čarodějky 

z úvodní scény Macbetha měly konečně dočkat: „Smrad je vůně, vůně smrad, vine se mhou a 

čmoudem z blat…“ (Shakespeare 2015: 72). Nicméně tyto změny probíhají. A ať už je vítáme 

nebo se jich obáváme, měli bychom je vzít na vědomí a měli bychom se učit o nich mluvit. 

 

Otázka, jestli firma může mít „dobrou vůli“, je důležitá. A měli bychom být v tomto směru 

spíše obezřetní, už proto, že je celkem jednoznačně dovoditelné, že je pro většinu firem 

výhodné, aby si to o nich spotřebitelé a zákazníci mysleli, a dá se tedy předpokládat, že se tak 

většina bude chtít tvářit, i když to tak nebude. Jistým vodítkem by snad mohla být otázka, zda 

je to skutečně rozhodnutí „firmy“ nebo zda jde o rozhodnutí majitelů, případně manažerů. 

Firma je korporativní model organizace lidí, zdrojů a práce a nezdá se přiměřené jí přisuzovat 

lidské vlastnosti jako schopnost se rozhodovat, mít vůli, ctít hodnoty atp. – navzdory její 

nesporné efektivitě. Zároveň je bezesporu představitelné, že malá firma nebo střední firma, 

kterou řídí majitelé, může ve velké míře odrážet jejich osobní preference, rozhodnutí a 

hodnoty. Ani to ale není důvod, abychom proto začali firmě jako právnické osobě přisuzovat 

například schopnost mít dobrou vůli. Dobrou vůli mohou mít (a často jistě mají) lidé, kteří ve 

firmě pracují. Na otázku, zda může být firma nositelem hodnot, by se dalo odpovědět asi 

takto: Ano, někdy se může podařit, že se hodnoty majitelů, zakladatelů nebo vedení, případně 

i zaměstnanců firmy odrazí také v jejím konkrétním jednání, a to i přes složité rozhodovací 

procesy a hierarchické uspořádání uvnitř korporace. A někdy se může podařit tyto hodnoty 

promítnout do vnitřních procesů a do její vnitřní kultury, které mohou setrvačností ve firmě 

trvat i po odchodu jejich nositelů.  

 

Někteří autoři vnímají CSR jako dobrovolnou seberegulaci soukromého podnikání na 

mezinárodní úrovni (Sheehy 2015). Podíváme-li se například do současného Business 

Dictionary on-line, jak společenskou odpovědnost firem definuje, dočteme se následující36: 

                                                 
36 Corporate social responsibility. (n.d.). In BusinessDictionary. Získáno 12. května 2019 z 

http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-social-responsibility.html 
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Smysl firmy pro odpovědnost vůči komunitě a prostředí (životnímu i společenskému), ve 

kterém působí. Firmy vyjadřují svůj občanský postoj (1) snahou o omezování znečištění a 

odpadů, (2) přispíváním na vzdělávací a sociální programy a (3) vyděláváním přiměřeného 

zisku z využívaných zdrojů. Firmám je zde přisuzován smysl pro odpovědnost, a dokonce 

schopnost a snaha vyjadřovat své občanství. Je pravděpodobné, že tento trend bude nadále 

sílit a prohlubovat se. A je jisté, že bude obtížné se v něm zorientovat. 

 

Zároveň je potřeba dodat, že určitá část firem dobročinné aktivity opravdu podporuje a že ani 

v České republice nejde o zanedbatelné částky (viz níže). Z pohledu žadatelů a příjemců 

dobročinné podpory je navíc dělení na individuální a firemní filantropii často trochu umělé. O 

daru vždy rozhodují konkrétní lidé. Někdy jako jednotlivci, někdy proto, že zastávají roli ve 

firemní hierarchii. A někteří jsou v situaci, kdy se mohou rozhodnout, do které „peněženky“ 

sáhnou – zda do soukromé nebo do firemní. Darovací smlouvu pak možná bude podepisovat 

pověřený zástupce nebo jednatel právnické osoby a peníze na účet možná přijdou od firmy, 

ale o daru rozhodla konkrétní osoba nebo osoby. Lidé nejraději dávají lidem. 

 

Zkušenosti žadatelů o podporu ukazují, že způsoby rozhodování, míra formalizace a 

institucionalizace dobročinného darování ve firmách se může velmi lišit. Jsou firmy, ve 

kterých skutečně rozhoduje majitel a jde o osobní rozhodnutí jedné osoby. V dalších firmách 

– například v rámci nastaveného rozpočtu a někdy i definovaných témat – rozhoduje 

management firmy a jinde tvoří podpora dobročinnosti samostatnou agendu, kterou má na 

starost konkrétní manažer CSR nebo celé oddělení CSR. Přibývá též firem, jež si za tímto 

účelem zakládají vlastní nadace, které sice zůstávají pod kontrolou firmy (nejčastěji ve formě 

kontroly nad správní a dozorčí radou), ale jinak jsou svébytnými právními subjekty, jež často 

přebírají většinu způsobů a forem práce (žádosti, granty, reporting atp.), jak se v uplynulém 

století formovaly v průběhu institucionalizace filantropie, o níž jsme hovořili výše. Ostatně 

stejné nebo podobné nástroje v mnoha případech převzali také správci veřejných prostředků – 

jen míra administrativní zátěže bývá vyšší. To je v jistém ohledu pochopitelné. Nakládají 

s veřejnými penězi, s penězi, které nejsou jejich a o kterých mají rozhodovat jen z hlediska 

efektivity využití vynaložených prostředků ve vazbě na dosažené výsledky a dopady. Jinou 

otázkou samozřejmě je, jak se taková efektivita měří a do jaké míry k ní administrativní 

náročnost čerpání veřejných prostředků a jejich vykazování skutečně přispívá. Míra 

institucionalizace filantropie je v každém případě i u firem určujícím faktorem. A proces 

žádosti o grant u firemní nadace bude často v důsledku stejný, jako je proces žádosti o dotaci 
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z Evropského sociálního fondu. V lepším případě bude formulář žádosti o dost kratší, často 

úměrně žádané částce. A dosti podobný bývá i proces a parametry rozhodování a výběru – 

hodnotící komise, definovaný proces a podmínky hodnocení, hodnotící kritéria, snaha o 

objektivitu a (přinejmenším zdánlivá) nestrannost. 

 

1.4.8. PARADIGMATA PŘÍRODNÍCH VĚD VE FILANTROPII  

1.4.8.1. ALTRUISMUS POHLEDEM EVOLUČNÍ BIOLOGIE 

Důležitý vliv na přemýšlení o dobročinnosti měly poznatky a argumenty z oblasti evoluční 

biologie. Vědci se zabývali altruismem u lidí i u jiných živočišných druhů. Darwin prohlásil 

už dávno, že skupiny, které drží spolu a spolupracují, zpravidla prosperují lépe než skupiny 

sobeckých jednotlivců. Darwinovy myšlenky o skupinové selekci upadly sice v 60. letech 

v nemilost, ale výsledky nedávných výzkumů je vrátily do hry a důsledky jsou dalekosáhlé. 

(Haidt 2013: 4). Altruismus začal být pojímán a popisován jako konkurenční výhoda 

v evoluci druhů. S rozvojem genetiky pak začalo v diskursu přírodních věd převládat pojetí 

altruismu jako konkurenční výhody v předávání genetické informace. Vcelku uspokojivě se 

tak biologům podařilo vysvětlit a „zaškatulkovat“ podstatnou část altruistického chování, 

včetně významné části altruistického jednání lidí. Popisuje se existence příbuzenského 

altruismu a recipročního altruismu. V prvním případě jde o altruistické chování, jež sleduje 

cíle spojené s posílením postavení nebo s ochranou nositelů genetické informace toho, kdo 

jedná. Motivace k takovému jednání pak klesá úměrně míře sdílení genetické informace – 

vlastní děti a sourozenci jsou nositeli poloviny genetické informace, vnuci čtvrtiny, sestřenice 

a bratranci osminy… Příbuzenská vzdálenost roste geometrickou řadou, a tak motivace 

k altruistickému chování vysvětlitelná geny velmi rychle slábne a snad by mohla vysvětlovat 

altruistické chování v malých skupinách o pár desítkách členů, ale ne větších. Geneticky 

motivovaný zájem o vlastní prospěch nenabízí uspokojivé vodítko ani pro ctnostné jednání, 

ani pro šťastný život. (Haidt 2006: 123). 

 

1.4.8.2. RECIPROČNÍ ALTRUISMUS 

Přelom představovalo zveřejnění teorie recipročního altruismu v roce 1971 (Trivers 1971). 

Reciproční altruismus vysvětluje některé typy jednání vůči nepříbuzným jedincům jako 

výhodné adaptace v závislosti na konkrétním prostředí a situaci. Konkrétně přátelství, 

nesympatie, moralizující agrese, vděčnost, soucit, důvěra, podezíravost… i některé formy 

nečestného a pokryteckého jednání je možné vysvětlit jako důležité adaptace, které regulují 
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altruistický systém. Každá lidská bytost má sklon k altruismu, stejně jako k podvádění, a to, 

jak se kdo projeví, závisí na vývojových proměnných, které byly vybrány, aby tyto tendence 

udržely v rovnováze s místním sociálním i přírodním prostředím. (Trivers 1971: 36). Ani 

v případě recipročního altruismu ale biologové nenacházejí uspokojivé vysvětlení pro některé 

typy jednání, která ani v recipročním schématu nepřinášejí jednajícímu žádný benefit. Každý, 

kdo by reciproční altruismus přijal jako ospravedlnění altruismu (a ne pouze jako jednu 

z jeho možných příčin), by si pak měl být schopen zcela svobodně zvolit: budu vlídný jen 

k těm, kteří mi mohou pomoci, ale nebudu ztrácet čas ani plýtvat penězi na nikom jiném 

(například nikdy nenechám dýško v restauraci, do které už se nikdy nevrátím). (Haidt 2006: 

123) Proto bylo potřeba hledat důkaz o tom, zda altruistické jednání samo o sobě přináší něco 

lidem, kteří jednají.  

 

1.4.8.3. POHLED SOCIÁLNÍ A MORÁLNÍ PSYCHOLOGIE 

Slogan amerického Červeného kříže slibuje dárcům krve: „Darujte krev. Neucítíte nic než 

radost.“ Je to ale skutečně tak? Tým sociálních psychologů sledoval dárce krve podrobně a 

závěry potvrzují, že se skutečně většina z nich díky darování krve cítí dobře: mají ze sebe 

radost (Lee, Piliavin, Call 1999). A tak začali svá zjištění porovnávat s výzkumy lidí, kteří 

dělají dobrovolnou práci, tedy darují svůj čas, a zjistili, že se dostupné výsledky shodují 

v jednom: pomoc druhým člověku prospívá, ovšem komplexním způsobem, který závisí na 

životní fázi, v níž se člověk nachází. U mladých lidí a studentů, kteří se věnují dobrovolné 

práci a společně ji reflektují, výzkum v oblasti „service learning“37 obecně vykazuje 

povzbudivé výsledky hned v několika oblastech: sebepoznání, duchovní růst, přínos pomoci 

druhým, přínos pro volbu kariéry, zvýšený zájem o občanské hodnoty, ale i snížení výskytu 

rizikového chování (srov. Eyler, Giles 1999). Nezdá se však, že by tyto programy měly na 

zúčastněné mladé lidi prokazatelný vliv z hlediska jejich vnímání sebe sama, ani prožívaného 

štěstí. Jiná, rozsáhlá longitudinální studie dobrovolnictví na reprezentativním vzorku nicméně 

kauzalitu prokázala (Thoits, Hewitt 2001). U lidí, kteří se začali dobrovolné práci věnovat 

intenzivněji, se v průměru zvýšily všechny sledované ukazatele prožívaného štěstí a dobrého 

života, pokud byla vykonávaná dobrovolná práce součástí jejich osobního života. Největší 

přínos mělo dobrovolné angažmá pro seniory, zvláště když šlo o přímou pomoc konkrétním 

lidem nebo člověku. Stejně tak v případě, kdy pomoc probíhala prostřednictvím některé 

                                                 
37 Srov.: Service-learning. (n.d.). In Wikipedia. Získáno 10. dubna 2019 z https://en.wikipedia.org/wiki/Service-

learning 
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církevní organizace. Přínosy dobrovolné práce u starších lidí jsou tak významné, že se 

dokonce projevují zlepšením zdravotního stavu a v délce dožití. Ve srovnání s tím se u 

přijímání pomoci takové pozitivní dopady prokázat nepodařilo (Brown, Nesse, Vinokur, 

Smith 2003). … vzorec věkově rozlišených změn naznačuje, že dva zásadní přínosy 

dobrovolné práce spočívají v tom, že spojuje lidi dohromady a že jim pomáhá konstruovat 

jejich životní příběhy. Mladí lidé jsou součástí husté sítě sociálních vztahů a vytváření jejich 

životního příběhu je teprve na začátku, takže tyto přínosy moc nepotřebují. S přibývajícím 

věkem ale životní příběhy nabývají tvar a obrysy a altruistické aktivity dodají charakteru 

hloubku a ctnost. Ve stáří, když sítě sociálních vztahů kvůli smrti přátel a rodinných 

příslušníků řídnou, jsou přínosy dobrovolnictví nejsilnější. … Navíc ve starším věku na 

štědrosti, vztazích a duchovním úsilí víc záleží, kdežto úsilí něčeho dosáhnout se zdá být 

nepatřičné, vhodnější spíše pro střední kapitoly životního příběhu; zato činnosti, které člověku 

umožní něco „vrátit zpátky“ se výborně hodí a pomohou nám formovat uspokojivé zakončení. 

(Haidt 2006: 178). 

 

Zdá se tedy, že sociální a morální psychologové nacházejí důkazy o tom, že altruistické 

jednání, včetně takového, které není vysvětlitelné příbuzenskými ani recipročními schématy, 

může být samo o sobě pro lidí prospěšné a přínosné; především z hlediska sebeúcty, 

pozitivního obrazu a vnímání sebe sama. 

 

1.4.8.4. PŘÍSPĚVEK NEUROVĚD: AUTOMATIZOVANÉ PROCESY A 

RACIONALITA ROZHODOVÁNÍ 

Dalším oborem, který se dotýká našeho tématu, jsou neurovědy – konkrétně interpretace 

jejich poznatků v oboru morální psychologie. Výzkum činnosti mozku a také výzkum emocí – 

a obecněji „automatizovaných procesů“ – se v posledních letech díky technologiím 

dynamicky rozvíjejí, ale pro potřeby této práce postačí shrnout základní poznatky. Je třeba 

upozornit, že až do teď jsme stavěli na předpokladu racionality rozhodování a jednání, a to 

včetně jednání ctnostného a morálního. Racionalita je tedy tím, co odlišuje člověka od zvířete, 

tím, co nabízí příležitost rozhodnout se pro to, co je dobré a správné, protože to jako takové 

dokáže vyhodnotit. Racionalita je tím, co má moc udržet pod kontrolou emoce, pudy a chtění.  

 

Tento obraz se v pojetí současných neurověd do značné míry mění. Složitý systém 

automatizovaných procesů a reakcí, které zahrnují emoce, afektivní reakce, intuici atd., se 
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ukazuje jako mnohem rozsáhlejší, složitější a pro jednání významnější, než se ještě před pár 

desetiletími předpokládalo. A čím hlouběji do jeho fungování současné neurovědy pronikají, 

tím významnější se zdá být. Již citovaný Jonathan Haidt používá ve své knize The Righteous 

Mind jako ústřední metaforu přirovnání k jezdci na slonu: naše mysl je rozdělená, je jako 

jezdec na slonu, kdy jezdec má za úkol sloužit slonovi (Haidt 2013: 2). Posléze ji podrobněji 

dokládá a vysvětluje. Automatické procesy řídí lidskou mysl, stejně jako řídily mysl zvířat pět 

set milionů let, takže jsou v tom velmi zdatné, jako software, který byl vylepšován v průběhu 

tisíců produktových verzí. Když si lidé někdy v průběhu evoluce uplynulého milionu let 

vytvořili schopnost používat jazyk a rozum, mozek se nepřepojil tak, aby předal otěže novému, 

nezkušenému jezdci. Spíše to bylo tak, že jezdec (jazyková racionalita) vznikl proto, že slonovi 

přinášel něco užitečného. Jezdec dokáže hned několik užitečných věcí. Vidí dál do 

budoucnosti (protože umíme rozumem vyhodnotit několik alternativních scénářů), a tím 

dokáže slonovi pomoci k lepším aktuálním rozhodnutím. Dokáže se učit nové dovednosti a 

zvládat nové technologie … A především je jezdec mluvčím slona, i když nezbytně nemusí 

vědět, co si slon skutečně myslí. Jezdec je nesmírně šikovný ve vytváření ex post vysvětlení pro 

to, co slon zrovna udělal, a je velmi schopný v nalézání důvodů, které ospravedlní, k čemu se 

slon právě chystá (Haidt 2006: 53-54). 

 

Nezdá se nám, že by tento obraz bořil představu o lidské racionalitě, ale zpřesňuje ji, dodává 

jí jiný akcent. V praktických experimentech behaviorálních věd, hlavně behaviorální 

ekonomie, to vede až ke zdůrazňování „omezené racionality“38 a k představě, že rozum 

skutečně v podstatné míře pouze následně racionalizuje to, co už automatizované systémy 

lidské mysli dávno vyhodnotily a rozhodly. To se zdá být spíše jednou z více rolí racionality, 

se kterou si uspokojivě nevystačíme. Navržený obraz jezdce na slonovi ale ukazuje na jiné 

zajímavé okolnosti. V první řadě zdůrazňuje jistou poměrnost a připomíná nám, že 

automatizované systémy lidské mysli jsou velmi komplexní, rozsáhlé a neobyčejně vlivné a 

že představa rozumu jako svrchovaného vládce lidské mysli, není přesná. Ale především je 

ukazuje v jiném světle: emoce a další automatizované procesy nejsou stavěny do protikladu 

k racionalitě, nejsou samy o sobě „nízké“, nejsou tím, před čím nás racionalita může (a 

v lepším případě má) uchránit; pokud tedy na ni nerezignujeme a budeme jí naslouchat, 

budeme pěstovat ctnosti, ke kterým nás vede. Jazyková racionalita přitom zůstává tím, co je 

„navíc“, tím, co nás jako lidi a jednající osoby charakterizuje, jakkoliv je to jen „tenká 

                                                 
38Omezená racionalita. (n.d.). In Wikipedie. Získáno 8. února 2019 z 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Omezen%C3%A1_racionalita 
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vrstva“, která pouze doplňuje neustálé, racionálně nereflektované vyhodnocování 

nepřeberného množství aktuálních podnětů. Ovšem činí tak významným způsobem: dokáže 

vyhodnocovat a přehodnocovat minulá jednání a jejich důsledky a vytvářet z nich kontext pro 

porozumění jednání a jeho smyslu ve vztahu k budoucímu. Přesto racionalita rozhodně není 

tím, co ovládá lidskou mysl.  

 

Podobně je to i v případě morální intuice. Podle současných morálních psychologů mívají lidé 

zpravidla velmi jasno v tom, co považují za správné a co za správné nepovažují. Naše 

„morální intuice“ jsou hluboko zakořeněné a silně emocionálně prožívané. Svá morální 

stanoviska měníme jen velmi neochotně, a naopak jsme ochotni vynaložit značné úsilí na 

jejich obranu. Morální myšlení je součástí celoživotního úsilí získat přátele a ovlivnit ostatní 

lidi. Proto tvrdím, že intuice jsou na prvním místě a strategické myšlení až na druhém. 

Morální myšlení nemůžete pochopit, pokud o něm budete uvažovat jako o něčem, co člověk 

dělá sám, aby odhalil pravdu. … Pokud po lidech budete chtít, aby uvěřili něčemu, co neladí 

s jejich intuicí, vynaloží všechno úsilí na to, aby si našli únik – rozumný důvod, proč 

pochybovat o vašich argumentech nebo závěrech. A skoro vždycky se jim to podaří (Haidt 

2013: 59). A opravdu se zdá, že v případě morálního posuzování a rozhodování hraje 

jazyková racionalita ještě omezenější roli než u jiných typů rozhodnutí, protože naše 

hodnotově ukotvená, morální stanoviska koření velmi hluboko ve složitých a provázaných 

systémech automatizované části lidské mysli. To se podle všeho stejnou měrou týká také 

rozhodování spojeného s filantropií a jinou dobročinností.  

 

1.4.8.5. POVZNESENOST JAKO EMOCE 

Jonathan Haidt, z jehož obou stěžejních děl jsme již citovali, se v tomto směru možná dostal 

nejdále. Ve své knize The Happiness Hypothesis totiž naznačuje, že stojí na prahu objevu 

nové emoce, jež do standardizované škály emocí zatím nebyla zařazena. Šest základních 

emocí, které se projevují změnou ve výrazu tváře, reakcí očních zornic a dalšími 

fyziologickými projevy, jsou radost, smutek, strach, vztek, odpor a překvapení. Vzpomíná na 

situaci, kdy ho zaujalo doporučení Thomase Jeffersona příbuznému, který ho žádal o radu, co 

si má dát do knihovny, již si hodlal založit. Jefferson mu poslal pečlivě sestavený seznam 

klasických historiků a filosofů, přidal však údajně také autory, kteří nebyli mezi 

nejuznávanějšími. Své doporučení obhajoval slovy: Když se my osobně nebo naše imaginace 

staneme svědky jakéhokoliv aktu milosrdenství nebo vděčnosti, zanechá v nás hluboký dojem 
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jejich krása a cítíme silnou touhu také konat podobně dobré a milosrdné skutky. … Každá 

emoce tohoto druhu je cvičením našich dispozic ke ctnosti, a dispozice mysli, stejně jako těla, 

se posiluje procvičováním (Haidt 2006: 192). Jefferson dále vysvětlil, že zážitky 

zprostředkované četbou mohou být podobně silné a stejně formativní a přínosné jako zážitky 

skutečné. Citovaného Haidta však zarazilo, jak Jefferson ve svém narativu nevědomky přesně 

odhalil sledované parametry současného neurologického výzkumu emocí. … emoce zpravidla 

studujeme specifikací jejich jednotlivých složek: spouštěč (setkání s aktem milosrdenství, 

vděčnosti nebo s jinou ctností); fyziologický projev („vzedmutí“ v prsou); motivace (touha 

také konat podobně dobré a milosrdné skutky). A charakteristický pocit, který přesahuje 

tělesný prožitek (pocit povznesení). Jefferson přesně popsal emoci, kterou jsem zrovna 

„objevil“. A dokonce ji popsal jako opak odporu (Haidt 2006: 193). 

 

Pokud by se prokázalo, že skutečně na škále emocí chybělo cosi jako Haidtovo „povznesení“ 

a že má morální intuice vliv na naše rozhodování, pomohlo by nám to lépe porozumět 

mechanismům fungování altruismu, a tedy i filantropie. Haidt údajně strávil sedm let 

zkoumáním povznesení a zatím vše nasvědčuje tomu, že se nemýlil. Jeho zjištění ale zatím 

nemají dostatečný rozsah a relevanci, aby je vědecká obec přijímala jako platné. Ve většině 

našich studií jsme jedné skupině ukázali video s povznášejícím obsahem, kdežto lidem 

v kontrolní skupině video, které je mělo pobavit. … Lidé skutečně emočně reagují na morálně 

krásné činy a tato emocionální reakce zahrnuje hřejivý nebo libý pocit na prsou a vědomou 

touhu pomáhat druhým nebo být lepším. Novým zjištěním je…, že se morální povznesení zdá 

být něčím jiným než obdiv k výjimečným výkonům nebo schopnostem, jež nemají morální 

rozměr. … Povznesení je klidnější pocit, který nebývá spojen s příznaky fyziologického 

vzrušení. … Tento rozdíl by snad mohl pomoci vyřešit záhadu povznesení. Přestože lidé, kteří 

se zúčastnili našich studií, tvrdili, že chtějí konat dobré skutky, když k tomu v rámci dvou 

výzkumů dostali příležitost – mohli se zapsat jako dobrovolníci nebo mohli pomoci asistentce 

posbírat štos papírů, který se jí rozsypal po zemi – neprokázalo se, že by v povznesení lidé 

jednali výrazně jinak než ostatní (Haidt 2006: 193). Zdá se tedy, že z hlediska vlastní praxe 

dobročinného dárcovství Haidtovo povznesení nic zásadního nepřináší. 

 

1.4.8.6. ETIKA AUTONOMIE, KOMUNITY A ZBOŽNOSTI 

K dalším oborům, které přispěly významnou měrou do diskuse o povaze filantropie, patří 

psychologie, antropologie a kulturologie. Především nás zaujaly výsledky práce Richarda 
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Shwedera z Chicagské univerzity, který se při dlouhodobém pobytu v Indii zabýval 

srovnáváním různých okruhů morálních otázek, jež si lidé kladou v různých kulturách. Každé 

společenství se musí vypořádat s několika otázkami po tom, jak uspořádat společnost, a 

nejdůležitější z nich je, jak vyvážit zájmy jednotlivce a zájmy skupiny. Zdá se, že odpovědi na 

tuto otázku lze rozdělit na dvě hlavní skupiny. Většina společností si vybrala 

„sociocentrickou“ odpověď, takže zájmy skupin a institucí jsou na prvním místě a zájmy 

jednotlivců jsou jim podřízené. Oproti tomu „egocentrická“ odpověď vnímá ve středu zájmu 

jednotlivce a společnost má sloužit individuálním zájmům (Shweder, Bourne 1984: 158-159). 

Po zveřejnění této studie Shweder a jeho kolegové analyzovali a kategorizovali přes šest set 

záznamů z nasbíraných rozhovorů a objevili a popsali tři základní okruhy témat, do kterých se 

morální posuzování u respondentů z různých kultur dalo rozdělit. Nazvali je etikou 

autonomie, etikou komunity a etikou zbožnosti. Etika autonomie roste z povědomí o člověku 

jako jednotlivé, autonomní osobě, která je a má být především sama sebou (se všemi svými 

přáními, touhami a potřebami). A protože tento druh etiky staví na tom, že lidé by měli mít 

možnost naplňovat své preference podle svého, společnost si formuje mravní a morální 

koncepty, jako jsou individuální svoboda, nezadatelná lidská práva nebo rovnost a tolerance, 

které lidem umožňují žít společně bez velkého násilí, aniž by si vzájemně příliš zasahovali do 

života.  

 

Etika komunity zdůrazňuje a nadřazuje ohled na skupinu, na společné, na obec. Člověk je 

především členem společenství nebo skupiny, se kterou se identifikuje, kam patří. Taková 

širší identita není prostým součtem svých členů. Má svá pravidla, svou reálnou identitu, ze 

které pro členy vyplývají specifické role, potřeba úcty, hierarchie, povinnosti a dobrého jména 

a pověsti. Hovořili jsme o ní v souvislosti s antickým Řeckem a Římem, kdy vyhnanství a 

ztráta práv svobodného občana podílet se na chodu obce byly považovány za horší trest než 

smrt. Najdeme je ale také v mnoha podobách v myšlení lidí, kteří žijí v západní, 

individualizované společnosti – je to etika týmovosti.  

 

Etikou zbožnosti se pak podle Shwedera rozumí mravní a morální myšlení, které vychází 

z náboženského přesvědčení, rituálů, slavností a pravidel, do kterých se respondenti narodili, 

byli v nich vychováni a stále se k nim více či méně aktivně hlásí a vztahují. To je zjevné a 

není to potřeba dále rozvádět. Odraz všech tří načrtnutých okruhů etického myšlení, které 

čerpají z různých zdrojů a zdůrazňují jiné ohledy kvality jednání a nároků na něj, najdeme 

také ve filantropii – někdy v podobě konkrétní preference jednoho z těchto okruhů 
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při rozhodování, jindy v podobě složitého propletence motivů, které nás k dobročinnému 

darování v konkrétních situacích a případech vedou a v jiných nás od něj odrazují. 

 

1.4.8.7. ZBOŽNOST A DOBROČINNOST 

Etiku zbožnosti dokresluje sociologický výzkum, který se zaměřil na rozdíly mezi chováním 

lidí věřících a nevěřících, respektive těch, kdo se aktivně hlásí k nějaké církvi a k vyznání, a 

těch, kdo se k žádné církvi ani k vyznání nehlásí (Putnam, Campbell 2012). Analýza více než 

tří tisíc rozhovorů39 s Američany po celých Spojených státech ukázala, že čím častěji lidé 

navštěvují církevní obřady, tím více vykonávají dobrovolné práce a tím štědřeji přispívají na 

dobročinné účely – a že to neplatí jen pro aktivity spojené s jejich církví, ale obecně. Jinak 

řečeno, ačkoli věřící Američané tráví volný čas obřady, setkáváním a dobrovolnou prací 

organizovanou jejich vlastní církví, přesto si najdou víc času než ostatní Američané, aby 

pomáhali v sousedství nebo sekulárním neziskovým organizacím. Autoři knihy to shrnují 

následujícím způsobem: Věřící Američané jsou v celé řadě sledovaných parametrů lepší 

sousedé a lepší občané než sekulární Američané – jsou štědřejší v dávání času i peněz, zvláště 

v pomoci potřebným a jsou aktivnější v komunitách, ve kterých žijí (Putnam, Campbell 2012: 

461). 

 

Asistovaný dotazník obsahoval velké množství podrobných otázek (dotazník je volně 

dostupný on-line v citované metodice výzkumu), ve kterých se autoři ptali na různé konkrétní 

projevy vlastní náboženské praxe respondentů – například jak často se modlí, jak často čtou 

svaté texty atp. Odpovědi se samozřejmě velmi lišily, ale u žádné z nich se neprokázala 

věrohodná spojitost se štědrostí (jako například: kdo se víc modlí, víc dává, nebo kdo věří, že 

bude za své hříchy potrestán, víc dává). Jediná okolnost, která se ukázala jako statisticky 

významná a prokazatelná, byla míra zapojení do sítě přátelských vztahů se souvěrci. Podle 

Putnama a Campbella je to právě sounáležitost se skupinou, společenství založené na 

reálných vztazích, společné zážitky a skupinové aktivity, které v lidech probouzejí štědrost a 

velkorysost. V tomto smyslu se tedy zdá, že etika zbožnosti je v důsledku součástí etiky 

komunity. 

 

                                                 
39 Metodika výzkumu zde: American Grace: How religion divides and united us. Research [webové stránky]. 

(n.d.). Dostupné z http://americangrace.org/research/ 
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Tím bychom uzavřeli část, ve které jsme se pokusili alespoň načrtnout, co k našemu tématu 

říká současná věda a výzkum – od biologie a medicíny až po morální psychologii a sociologii. 

Než se podíváme podrobněji na to, jak vypadá stav filantropie v České republice, zastavme se 

ještě u jednoho tématu, jež svět filantropie podstatným způsobem ovlivňuje, a to je vztah 

soukromé filantropie a dobročinného dárcovství a veřejné politiky, respektive podpory 

z veřejných rozpočtů. 

 

1.5.  VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ 

Jedním z významných důsledků povahy naší současnosti, jak jsme předeslali v úvodní pasáži, 

je podle Baumana a Bordoniho krize státu coby běžné formy společenského a mocenského 

uspořádání. Autoři mimo jiné předpovídají, že koncept „národního státu“, tak, jak ho známe, 

bude v jednadvacátém století nahrazen (Bauman, Bordoni 2014: 58). Jen pro ně zůstává 

otázkou čím. Eco k tomu dodává: „Mizí právní subjekt, který jednotlivcům zaručoval 

možnost řešit homogenním způsobem různé problémy naší doby, a zároveň s jeho krizí přišla 

i krize ideologií, a tím pádem politických stran a obecně vzato i krize jakéhokoliv apelu na 

společné hodnoty… Krize konceptu společenství vyplavila na povrch bezbřehý 

individualismus…“ (Eco 2016: 8). 

 

1.5.1. DÁRCE JAKO ODPOVĚDNÁ OSOBA 

Pětina století je za námi a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se jejich předpovědi měly 

naplnit, byť to vypadá, že postavení a role státu jako instituce se v posledních letech mění a že 

se to týká i filantropie. Ani individualismus, o kterém hovoří Eco, se nezdá být natolik 

„bezbřehý“. Například ochota lidí přispívat na darování na dobročinné účely stabilně roste 

v celém západním světě, včetně České republiky (jak si ukážeme v následující kapitole). 

Individualizace je tendence, již lze sledovat od starověku, i když se porozumění člověku jako 

jedinečné, nezaměnitelné bytosti, která má svou jasnou, neopakovatelnou identitu a má smysl 

se jí zabývat odděleně od celku ostatních osob, formovalo velmi pozvolna. Jan Sokol téma 

člověka jako osoby zkoumá mimo jiné z hlediska etymologie: „Řecké prosópon i ruské lico 

znamená osobu, ale také tvář… Západoevropské jazyky začaly pojem individuální osoby 

potřebovat až ve středověku, když se snažily vyjádřit obsah křesťanské nauky o trojici 

božských ‚osob‘, a protože jej přejímaly z latiny, převzaly s ním i slovo persona, které má 

zajímavou minulost. Pochází patrně z etruštiny a původně znamenalo ‚masku‘, nejdřív rituální 

a později i divadelní a společenskou, to jest ‚roli‘, kterou určitý člověk hraje.“ (Sokol 2000: 
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96). Až teologie dala tomuto latinskému slovu nový obsah, který odkazoval k jedinečnosti 

božské osoby – a odtud jej převzaly západoevropské jazyky. 

 

V našem kulturním prostředí se tedy zdá, že teprve když se pojetí cyklického času mýtu 

postupně proměnilo v lineární vyprávění lidských příběhů, vystupuje do popředí důraz na 

individuální osobu, na jednotlivce, jako to nejdůležitější, čím má smysl se zabývat, co má 

smysl poznávat. Jednotlivec, jeho osud a taje jeho nitra se postupně stávají ústředním 

tématem – a hlavním společným jmenovatelem toho, co máme společné, co sdílíme a co nás 

pojí s ostatními jednotlivci. Na jedné straně jako by se společný svět postupně a nenávratně 

rozpadal na nepřeberné množství individuálních světů každého z nás, na straně druhé tyto 

naše individualizované mikrosvěty sdílejí spoustu společných prvků. Ty spoluvytvářejí stále 

širší a silnější globalizovaný svět – od komunikačních zvyklostí, sociálních sítí, sdílení 

informací, přes angličtinu až po mainstreamovou hudbu a seriály – ve kterém se ztrácíme, a 

dost možná z něho máme strach. Nejspíš jsme ještě nikdy nesdíleli tolik s tolika ostatními 

lidmi a nejspíš jsme se jako lidé ještě nikdy necítili tak osamělí uprostřed toho sdílení. 

Individualizace každopádně není nic nového, co přináší až moderní doba. 

 

1.5.2.  PODOBY SVOBODY A HODNOTOVÉ KYVADLO 

Zdá se však, jako by se hodnotové ukotvení moderního státu, které mu vtiskla francouzská 

revoluce, tedy „svoboda, rovnost, vzájemnost“, vychylovalo z těžiště. Ve zpětném zrcátku se 

ukazuje, že tyto tři zásadní hodnoty či ideály nejsou dosažitelné samostatně, že si nemůžeme 

vybrat jednu nebo dvě a jiné potlačit nebo ignorovat; společenské uspořádání a poměry potom 

vždy v nějakém ohledu trpí a nedaří se jim. Jako by šlo o vyváženou hodnotovou soustavu, o 

spojené nádoby: pokud příliš akcentujeme jednu z nich, ostatní strádají, a tím pokulhává celý 

systém. Pokud se kyvadlo příliš vychýlí, dochází ke krizím, diskontinuitám. Vypadá to, že 

v současnosti se kyvadlo vychyluje směrem ke svobodě, kdežto rovnost a vzájemnost se 

ocitají na okraji. Z historické zkušenosti vyplývá, že akcentace jedné z hodnot, které formují 

základ moderní demokracie, na úkor druhé, může vést k jejímu zjednodušení, pokřivení nebo 

dezinterpretaci. 

 

V současnosti, jak se zdá, se akcentuje právě a především specifická, zjednodušená a 

prvoplánová podoba individuální svobody. Ta je pojímána jako odstranění bariér, zbavení se 

nudné konvence, ozkoušení zakázaného, vymanění se z nalinkovaného světa, do kterého se 
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člověk rodí a který je mu předkládán. Toto pojetí svobody se často manifestuje protestem, 

vzdorem. A jako takové je vždy zahleděné do sebe. Objevování hranic tohoto pojetí svobody 

bývá zábavné, často nebezpečné, ale pokud je člověk přežije ve zdraví, dříve nebo později ho 

přestává bavit. Pak může svobodu začít vnímat jako volbu z možností. Jenže ani výběrem z 

nabízených možností se ještě svoboda člověka beze zbytku nenaplňuje – možnost volby 

představuje spíš obecnou dispozici ke svobodě. Svoboda se dovršuje ve chvíli, kdy člověk 

odpovědně a svobodně přijme svá vlastní omezení a pravidla jako závazek ke světu. Pak 

teprve se stává svobodným. 

 

1.5.3. SOLIDARITA A PLACENÍ DANÍ 

Z hlediska našeho tématu je zajímavé, nakolik se důraz na individuální svobodu otiskl do 

podoby společenského konsenzu, do toho, jak rozumíme a jak se vztahujeme k tomu, co je 

společné. Je to patrné v mnoha oblastech společenského života. Příznačným příkladem, který 

s dárcovstvím přímo souvisí, je odvádění daní. Jan Sokol vymezuje zdanění takto: „Daňová 

spravedlnost má najít kompromis mezi zhruba čtyřmi požadavky. Ve společnosti rovných 

občanů by měla být rovná; na druhé straně by ovšem měla odpovídat jejich majetku nebo 

příjmu, protože ti zámožnější mají větší zájem třeba o bezpečí majetku i větší prospěch z 

něho, kdežto lidé ekonomicky aktivnější mají větší prospěch i z veřejných statků; a za třetí 

musí brát ohled i na to, do jaké míry jednotlivé občany fakticky zatíží, jak dalece jsou schopni 

daně platit.“ (Sokol 2007: 125). Již citovaný Tony Judt, který z pohledu západoevropského 

levicového intelektuála komentuje změny ve společenském diskursu v uplynulém století, i roli 

státu a jeho institutů včetně výběru daní, k tomu dodává: „Silný odpor vůči zdanění … se tak 

stává patriotickým dogmatem. Ve Spojených státech se na daně většinou pohlíží jako na 

ničím nekompenzovanou ztrátu příjmu. Myšlenka, že by mohly (také) sloužit k zajišťování 

společných statků, které by si jednotlivci sami o sobě nikdy nemohli dovolit (silnice, hasiči, 

policie, školy, veřejné osvětlení, pošty, nehledě na vojáky, válečné lodě a zbraně), je brána 

v potaz jen výjimečně. … Myšlenka, že každý jedinec může být hospodářsky zcela 

samostatný, vzala v kontinentální Evropě a ve většině vyspělého světa za své spolu s iluzemi 

individualismu devatenáctého století. Všichni jsme závislí na těch, co tu byli před námi, stejně 

jako na těch, kdo se o nás budou starat, až budeme staří či nemocní. Všichni závisíme na 

službách, o jejichž náklady se dělíme se svými spoluobčany bez ohledu na to, jak sobecky si 

počínáme jakožto ekonomické bytosti.“ (Judt 2011: 41). 
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Kultura toho, jak se lidé vztahují ke zdanění a veřejným odvodům, je velmi různá. Paradoxně 

kupříkladu na severu Evropy, kde je míra zdanění mezi nejvyššími, je přijímáno jako něco, co 

patří k životu. Ve Spojených státech sice podle Judta převažuje vnímání, že daně do veřejného 

rozpočtu jsou především nekompenzovanou ztrátou příjmu, ale přesto lidé respektují fakt, že 

je potřeba je platit, a těžko si představit, že by se někdo v baru chlubil tím, že na daních šidí. 

Naproti tomu v našich končinách je tzv. daňová „optimalizace“ běžným konverzačním 

tématem, jako by ten, kdo poctivě platí daně, byl hloupý a nešikovný, že si to neumí lépe 

zařídit a nějak na daně vyzrát. Nechme stranou přiměřenost výše daňového zatížení, které by 

pro naše předky ze starověkého Řecka bylo nemyslitelné (přes mimořádně živý zájem o obec, 

přímé zdanění vesměs odmítali jako nedůstojné). Většina lidí u nás, ale i jinde v Evropě nebo 

ve Spojených státech nemá placení daní spojeno s potřebnou a užitečnou solidaritou, kterou 

instituce státu zprostředkují díky veřejnému rozpočtu. Společné cíle se postupně ztrácejí 

z hledáčku, ale i z politické debaty, vyprazdňují se tak obsahy tradičně konkurenčních 

názorových bloků (řekněme levice a pravice, jakkoli tato označení začínají znít archaicky), a 

tím se vyprazdňuje i politický diskurs, který krom aktuálních, dílčích individuálních výhod 

pro ty nebo ony, jako by neměl co nabídnout. Současně s tím se ztrácí i zájem o zapojení a 

účast. Jako by lidé přestávali rozumět nesamozřejmosti křehkého uspořádání soužití, jako by 

o prostředí samotné, o povahu veřejného prostoru nebylo potřeba pečovat, rozvíjet ho a 

kultivovat… Snad je to jeden z průvodních znaků mírové doby: když se lidé necítí ohroženi, 

mají dojem, že jeden druhého nepotřebují, a skutečnost, že naopak víc než kdy dřív závisíme 

na tisících neznámých lidí po celém světě, je snadné přehlédnout nebo ignorovat. Je možné, 

že by lidé daně vnímali jinak, kdyby nebyly povinné. Každopádně je pravděpodobné, že fakt, 

že daně se musí platit povinně, má na to, jak je lidé vnímají, jak prožívají jejich placení, 

důležitý vliv. A přestože značná část daní se používá k financování podobných účelů jako 

filantropické dary (sociální služby, zdravotnictví, vzdělávání, věda, výzkum, sport a volný čas 

atd.), nemá člověk jejich placení většinou přímo spojeno s dobrým pocitem z toho, že někomu 

pomohl a prospěl společné věci. Takové pocity jsou spojené spíš s dobrovolným rozhodnutím 

darovat na dobročinné účely, udělat něco, co člověk udělat nemusel, ale přesto se pro to 

rozhodl. Právě v charakteristickém subjektivním prožívání tkví jeden z nejpodstatnějších 

rozdílů mezi povinnými odvody podle zákona a filantropií.  

 

1.5.4. VNÍMÁNÍ ROLÍ STÁTNÍCH A NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ 
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Státní instituce navíc často bývají spojované s neefektivitou, s jistou zkostnatělostí a rigiditou, 

s neochotou nebo neschopností pružně reagovat a měnit se, zlepšovat se. Na tom jistě něco 

bude a je to pochopitelné. Pro každý systém platí, že čím je složitější, tím neochotněji, 

obtížněji a pomaleji se mění, tím větší je setrvačnost aktuální praxe. 

 

A právě tady vidíme důležitou a patrně nenahraditelnou roli filantropie. Oslovení dárci na 

dobročinné účely se občas ptají, proč by měli přispívat, když „to má přece platit stát, od toho 

platíme tak vysoké daně“. Proč mají vedle sebe poskytovat služby seniorům státem 

financované domovy důchodců nebo LDN a zároveň neziskové organizace, které týmž 

seniorům nabízejí aktivizační služby, case management, osobní asistenci a službu domácího 

hospice? A proč bychom na to druhé měli přispívat z našich zdaněných peněz?  

 

Na příkladu sociálních služeb lze důležitost role filantropie dobře ukázat. Za většinou 

pozitivních změn, které se u nás v sociálních službách v uplynulých dvaceti letech udály, stojí 

neziskové organizace, jejich hodnoty, jejich myšlení, jejich pojetí práce s různými cílovými 

skupinami. Důraz na individualizaci péče, individuální plánování, zplnomocňování klienta a 

jeho práva, kvalitu služeb a její měření, na komunitní přístupy k péči a odklon od ústavních 

zařízení, na setrvání v domácím prostředí – od rané péče po paliativní, na osobní asistenci, 

inkluzi ve školách s přiměřenou podporou a tak dále… To vše jsou témata, s nimiž přišly 

dobročinné organizace a která se jim povedlo postupně prosadit – někdy jednoznačněji až do 

kodifikované podoby (např. standardy kvality sociálních služeb v zákoně 108 sb.), jindy méně 

úspěšně (např. reforma psychiatrické péče) a u dalších se změny teprve prosazovat začínají 

(např. financování domácí hospicové péče z veřejného zdravotního pojištění). Každopádně to 

nebyly státní instituce, od koho by vzešla iniciativa, že je potřeba něco změnit, něco dělat 

lépe, že poskytované služby nevyhovují kvalitou (nebo že dokonce odporují dobrému mravu) 

a je potřeba s tím něco dělat. Podněty přicházely ze světa filantropie – od skupin rodičů, kteří 

se chtěli lépe postarat o své děti, od skupin dětí, jež se chtěly lépe postarat o své rodiče, od 

organizací, které byly v kontaktu se zahraničím a viděly, jak lze poskytovat kvalitní a moderní 

sociální služby. Díky jejich invenci, odhodlání a dlouhodobému úsilí pak institucionalizovaný 

systém některé nové přístupy a způsoby práce i myšlení postupně přejal (jakkoliv neochotně, 

pomalu a často nedůsledně – například řada velkých pobytových zařízení pro osoby 

s postižením nebo s psychiatrickou diagnózou u nás nadále funguje dál bez zásadních změn). 

To je nezastupitelná role, kterou filantropie může a má plnit. Ambicí filantropie ale nemá být 

nahrazovat stát nebo ho suplovat. Skutečnost, že je v naší zemi běžné, že instituce státu 
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zajišťují všechny standardní služby ve vzdělávání, v sociální i ve zdravotní oblasti, je 

výdobytek evropského, sociálně orientovaného myšlení 20. století, který rozhodně není ve 

zbytku světa běžný. Zároveň je dobré vidět – a stejně tak si toho vážit – že se najdou lidé, 

kteří tento standard nebudou považovat za dostačující a kteří se rozhodnou hledat cesty, jak 

by se to dalo dělat lépe. Tím vytvářejí tlak na institucionalizovaný systém, aby se po malých 

krocích proměňoval k lepšímu. Nikdo je přitom o to nežádal, nikdo je tím nepověřil, nikdo 

jim neslíbil, že bude jejich snažení financovat… A přesto zakládají soukromé „laboratoře“, 

zvané neziskové organizace, ve kterých testují nové způsoby práce nebo ukazují, že metody, 

které se běžně používají v zahraničí, mohou dobře fungovat také u nás. A přitom se 

neobejdou bez filantropie – bez podpory dobročinných dárců a dobrovolníků. 

 

1.5.5. STANDARDNÍ A NADSTANDARDNÍ 

Trefně to vyjádřil jeden kanadský kolega z University of Alberta v Edmontonu, kde jsem byl 

před pár lety na krátké stáži. Zjistil jsem totiž, že místní univerzita je sice plně financovaná ze 

státního rozpočtu, a přesto se velmi úspěšně uchází o podporu soukromých dárců a mecenášů. 

Zajímalo mě, jak to dárcům vysvětlují, protože otázka „Proč bych vám měl něco dávat, když 

vás platí stát z mých daní?“ byla nabíledni. Dostalo se mi odpovědi: „To je úplně jednoduché. 

Stát zajišťuje standard. My ale nechceme nabízet standardní vzdělání, chceme nabízet skvělé 

vzdělání. A právě na rozdíl mezi ‚standardním‘ a ‚skvělým‘ potřebujeme přispět od 

soukromých dárců.“ Od institucionalizovaného systému v gesci státu opravdu není možné 

očekávat, že bude poskytovat něco jiného než standardní služby. To mu ani nepřísluší. 

Z povahy své role musí nabízet za rovných podmínek dostupné služby všem, kdo je potřebují, 

a to v kvalitě, kterou si může dovolit. Otázkou ovšem zůstává, jak vysoko bude tento standard 

nastaven a kdo zajistí, že časem nebude upadat, ale naopak se bude zlepšovat, bude inovovat, 

bude se měnit. Tedy kdo bude ukazovat, jak by vypadalo to „skvěle“, aby se tomu standard 

mohl o kousek přiblížit? To je podstatná role filantropie. A samozřejmě zdaleka nejen 

v sociálních službách. 

 

1.5.6. PROMĚŇUJÍCÍ SE ROLE STÁTU 

Už dříve jsme řekli, že se proměňuje postavení a role státu a také vnímání veřejnosti ve 

vztahu k němu. Ačkoli cílem této práce není komentovat ani hodnotit společenskou situaci a 

nikterak si na to nechce činit nárok, pro filantropii jde o kontext významný. Ve srovnání 
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s tím, jak byly stát a jeho instituce vnímány ještě před dvaceti lety, je dobré vidět několik 

důležitých posunů:  

 Roste nedůvěra vůči státu a klesá porozumění jeho smysluplné roli – včetně role 

zprostředkování institucionalizované solidarity zdaněním a veřejnou dotační politikou 

(viz výše) – a s tím klesá též ochota o této roli vést veřejnou diskusi, promýšlet ji, 

formovat. Tento nezájem je – v našem prostředí příznačně – doprovázen neochotou 

angažovat se ve veřejných funkcích (politických i nepolitických, např. nezájem o 

vedení některých státních institucí). Trefně to formuloval Judt: „…zkušenosti ze 

specifické situace hrdinných disidentů v autoritativních režimech nesmíme 

zevšeobecňovat. Příklad „antipolitiky“ sedmdesátých let, spojené s důrazem na lidská 

práva, pravděpodobně svedl jednu generaci mladých aktivistů k názoru, že by se 

vzhledem k tomu, že běžné cesty ke změně jsou beznadějně zatarasené, měli vzdát 

stranické politiky a obrátit se k nevládním organizacím zaměřeným na jedno téma, jež 

nejsou pošpiněny kompromisem. V důsledku toho dnes mladého člověka, který se 

chce nějak zapojit, jako první napadne přidat se k Amnesty International, Greenpeace, 

Human Rights Watch nebo k Lékařům bez hranic.“ (Judt 2011: 134). 

 Výrazně vzrostly obraty, zisky a vliv velkých nadnárodních a globálních korporací – 

ze stovky nejbohatších ekonomických subjektů světa tvořily v roce 2016 víc než dvě 

třetiny korporace (69) a jen 31 z nich představovaly vlády národních států40. Zatímco 

Česká republika se umístila na 139. místě, nejbohatší firma Walmart zaujala s ročními 

příjmy bezmála sedmkrát vyššími než Česko desátou pozici; vyšší roční příjem než 

Česká republika má 40 států a 99 firem. Svou roli ve výši příjmů a oslabování 

postavení států patrně hraje také přesun podnikání a zdanění do daňových rájů (tzv. 

„offshore“ společnosti). Pro instituce státu je čím dál tím náročnější vyvažovat zájmy 

veřejné se zájmy bohatých a bezpochyby mocných korporací.  

 Skupina globálních korporací v čele s Facebookem plánuje založení vlastní 

kryptoměny, která nebude podléhat regulacím centrálních bank. Je to další krok, kdy 

soukromý subjekt přebírá roli, jež tradičně náležela státu: vydávání, garance a 

                                                 
40 Podle zveřejněného žebříčku 400 nejsilnějších ekonomických subjektů světa organizace Global Justice Now: 

Global Justice Now. (n.d.). Corporations vs governments revenues: 2015 data. Dostupné z 

http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/corporations_vs_governments_final.pdf 

Ověřeno např. ve Walmart Annual Report 2016: Wal-Mart Stores, Inc. (n.d.). 2016 annual report. Dostupné z 

https://s2.q4cdn.com/056532643/files/doc_financials/2016/annual/2016-Annual-Report-PDF.pdf 

Zpráva ovšem nerozebírá vlastnické struktury některých uváděných firem, takže je třeba ji považovat pouze za 

orientační – je totiž otázka, zda je například „Bank of China“ skutečně možné považovat za soukromou firmu, 

přestože se tak svou právní formou jeví, když ji přitom bezesporu ovládá či dokonce většinově vlastní čínský 

stát. 

http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/corporations_vs_governments_final.pdf
https://s2.q4cdn.com/056532643/files/doc_financials/2016/annual/2016-Annual-Report-PDF.pdf
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regulace měny. Je zjevné, že u globálních korporací se začíná šířit názor, že by 

spoustu věcí uměly zařídit lépe (rozuměj efektivněji) než stát. S řízením státu jako 

firmy u nás máme vlastní zkušenosti a opravdu to není pěkný pohled. 

 Bezprecedentně roste výše soukromého majetku vlastněného jednotlivci a rodinami. 

Svět celkově „bohatne“. Je ovšem pravda, že majetek a příjmy úspěšných, vzdělaných, 

schopných a ekonomicky ambiciózních lidí, kteří se narodili do privilegovaného 

prostředí v té správné zemi, rostou výrazně rychleji. Pro stát a jeho instituce je čím dál 

složitější a nákladnější tyto rozdíly vyrovnávat a udržovat v „rozdělené společnosti“ 

přiměřenou míru koheze a vzájemného porozumění. 

 Rozvoj technologií mění podobu interakce a komunikace mezi lidmi, mění se 

možnosti mobility, rychle se proměňují nároky pracovního trhu a s nimi nároky na 

vzdělání a uplatnitelné dovednosti. Stupeň poznání v některých vědeckých oborech 

dosáhl takové míry, že jednotlivci mnohdy ani neumožňuje obsáhnout v plné šíři 

poznání vlastního oboru či dokonce konkrétní specializace. Pokud tedy osvícenští 

pozitivisté skutečně propadli iluzi, že poznání světa je na dosah a zbývá doplnit pár 

procent chybějících informací, aby lidstvo vědělo vše, jeví se dnes situace zásadně 

jinak a aktuální poměr mezi poznaným a nepoznaným je spíše opačný. Nároky z toho 

vyplývající se týkají také státu a jeho institucí. Začíná totiž být čím dál složitější a 

velmi nákladné držet krok a mít dostatek kvalitních informací pro zásadní rozhodnutí 

o směrování veřejné politiky. 

 

To jsou přinejmenším některé z velkých výzev, ke kterým bude v celém západním světě 

v nadcházejících desetiletích potřeba zaujmout stanovisko a najít způsoby, jak se s nimi 

důstojně a smysluplně vypořádat. V mnoha ohledech přestává být stát hegemonem a stává se 

jedním z hráčů. A v porovnání s korporacemi a jednotlivci, jejichž bohatství a moc rostou, 

vzrůstá státům především zadlužení – a spolu s tím i nedůvěra a nezájem o věci veřejné. 

 

1.5.7. DAŇOVÉ ÚLEVY PRO DOBROČINNOST 

Zastavme se na chvíli ještě u jednoho souvisejícího tématu, a to jsou daňové úlevy pro dary 

na dobročinné účely. Podrobněji se k tomuto tématu vrátíme ještě níže v diskusi o relativním 

zvýhodňování bohatých při filantropickém darování. Již na tomto místě je potřeba zmínit, že 

většina zemí OECD daňově zvýhodňuje filantropické darování a jednotliví daňoví poplatníci 

(nejčastěji fyzické osoby, ale v řadě zemí i osoby právnické) nezapočítávají dobročinné dary 
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do zdanitelných příjmů – někde v celé výši, jinde částečně (Newland, Terrazas, Munster 

2010: 19), jako například v České republice: do 10 % daňového základu u fyzických osob a 

do 5 % daňového základu u právnických osob.  

 

Kritikům se ale nelíbí, že státy formou těchto daňových úlev vlastně přispívají dárcům na 

jejich darování z veřejných prostředků, aniž by o jejich určení rozhodovaly instituce státu 

(které vzešly z demokratického konsenzu na základě voleb a jsou pod přiměřenou veřejnou 

kontrolou). Jednoduše řečeno, místo toho, aby stát vybral peníze na daních a pak jeho 

instituce podle nastavených a kontrolovaných pravidel rozhodly o tom, jak s veřejnými 

prostředky bude naloženo, stát dárcům daň z toho, co darovali na dobročinné účely, odpustí. 

Tím de facto dotuje jejich soukromou dobročinnost, aniž by měl možnost jakkoliv zasahovat 

do rozhodování o tom, zda dárce podpořil místní myslivecké sdružení nebo přispěl na pomoc 

obětem zemětřesení na Haiti. Z tohoto úhlu pohledu jsou daňové pobídky pro filantropii 

vlastně státními dotacemi pro jednotlivce a firmy, kteří poskytli dar na charitu (Reich 2005: 

28). Nebo v podobném duchu: Dary na charitu – za života i po smrti – jsou příklady 

daňových výdajů. Funkčně jde o stejné výdaje státního rozpočtu, jako jsou výdaje na 

zdravotnictví, na vzdělávací programy pro děti nebo na obranu. Rozdíl je jenom v tom, že 

oproti těmto tradičním výdajům státní kasy, které podléhají demokraticky nastaveným 

legislativním pravidlům, výdaje vzniklé díky daňovému zvýhodnění dobročinných darů 

takovým pravidlům nepodléhají (Madoff 2010: 958). 

 

Pokud bychom na daňové výhody pro dobročinné dárce nahlíželi tímto způsobem, pak by 

nezbývalo než konstatovat, že filantropie skutečně státní kasu stojí spoustu peněz. Například 

ve Spojených státech v období 2012–2016 dosáhly odhadované náklady veřejného rozpočtu 

305 miliard dolarů. Jen v samotném roce 2012 ale výše odpuštěné daně ze strany státu 

dosáhla téměř 53 miliard dolarů.41  

 

V České republice přesnější data chybějí. Velmi zhruba by se dalo odhadnout, že pokud 

bychom sečetli výši dobročinných darů, které daňoví poplatníci uplatnili jako odečitatelné 

položky od základu daně z příjmu v daňových přiznáních fyzických a právnických osob, 

kupříkladu za rok 2016 by tato částka dosáhla bezmála 6 miliard Kč. A pokud by se reálná 

                                                 
41 Rozpočet vlády Spojených států: United States Government, Office of Management and Budget. (n.d.). Fiscal 

year 2012 budget of the U. S. Government. Dostupné z https://www.govinfo.gov/content/pkg/BUDGET-2012-

BUD/pdf/BUDGET-2012-BUD.pdf 
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míra zdanění (po odečtení nákladů nebo paušálu a nepočítaje povinná pojištění, ale pouze 

příjmy veřejného rozpočtu) zaokrouhlila na 15–20 %, „přišel by“ český státní rozpočet na 

odpuštěných daních ročně zhruba o 900 milionů až 1,2 miliardy Kč. Ačkoli to není 

zanedbatelné, jedná se o méně než 1 promile příjmů státního rozpočtu (0,06–0,08 %).42 Výše 

celkových odhadovaných dobročinných darů fyzických i právnických osob pak v ČR 

dosahuje 8 miliard Kč v roce 2017, což je necelé 1 % (0,63 %) výdajů státního rozpočtu 

(podrobnosti k darování v ČR v následující kapitole). 

 

Na druhou stranu lze daňovou pobídku státu vnímat jako chytrý krok a dobrou investici, díky 

níž přibydou na veřejně prospěšné a dobročinné aktivity miliardy korun od soukromých 

dárců. Navíc tím stát jednoznačně dává dárcům najevo, že vítá a považuje za správné, že ze 

svého darují na dobročinné účely, a že je v tom podporuje tím, že z darované částky nemusejí 

nejdříve zaplatit daň z příjmu – tedy že nedarují z čistého zisku po zdanění. Výhrady kritiků, 

které jsme uvedli výše, ovšem zůstávají legitimně na stole: je správné, aby stát tímto 

způsobem nakládal s prostředky veřejného rozpočtu? Tuto otázku je zdravé si klást, přestože 

odpověď na ni je spíše politickým rozhodnutím ohledně přístupu ke správě veřejných financí 

a ještě více ohledně kultivace prostředí pro soukromou filantropii. Zároveň je třeba dodat, že 

nic nenasvědčuje tomu, že by daňové úlevy vedly dárce k darování. Na žebříčcích motivací 

k darování se sice objevují, nikoli však na prvních pozicích (viz níže), a zdá se, že ačkoli jsou 

daňové úlevy pro dárce vítanou okolností, nebývají hlavní motivací, jež je vede k darování. 

Lze se tedy domnívat, že stát by mohl zrušením daňového zvýhodnění filantropických darů 

zvýšit daňové příjmy státního rozpočtu, aniž by tím většinu dárců od podpory dobročinnosti 

odradil. O skutečných dopadech takového kroku se ale můžeme jen dohadovat, zvláště pokud 

se týká darování právnických osob. Rozhodně by tím stát ztratil možnost udržovat si přehled 

o tom, kdo koho a jakou měrou podporuje. 

 

1.5.8. ČAS DISTRIBUCE 

A ještě jedna důležitá poznámka v tomto kontextu. Většina lidí potřebuje k filantropii dozrát. 

Mezi organizacemi, které se ucházejí o podporu soukromých dárců, se často mluví o tom, že 

většina potenciálních dárců projde ve vztahu k majetku a k penězům v životě několika fázemi; 

zpravidla dosti dlouho trvá, než lidé pochopí, že „s sebou si to opravdu nevezmou“. Většina si 

                                                 
42 Ministerstvo financí ČR. (2019). Státní rozpočet 2019 v kostce. Dostupné z 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Informacni-letak_2019_Statni-rozpocet-v-kostce_v1.pdf (strany 24 a 27)  

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Informacni-letak_2019_Statni-rozpocet-v-kostce_v1.pdf
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to ale dříve nebo později uvědomí, často ve spojení s úmrtím nebo nemocí v rodině, případně 

s vlastními zdravotními problémy. Typický dárce zkrátka není ani jakkoliv aktivní a nadšený 

třicátník, který zakládá rodinu a má velké plány, ani prosperující čtyřicátník, který ještě splácí 

hypotéku a dětem platí školu, ale spíše zralý senior nebo člověk na hranici seniorského věku, 

jehož bohatství životní zkušenosti dovedlo k citlivosti ke strádání druhých a který začíná 

přemýšlet o tom, jak využít nabyté bohatství a majetek. Takový dárce ovšem nedaruje 

z příjmu, nýbrž z majetku, případně z majetkových výnosů, a daňová zvýhodnění 

dobročinného darování se ho netýkají (ani je nemá vůči čemu uplatnit). V takových případech 

tedy daňové úlevy opravdu zásadní motivaci pro darování představovat nebudou. 

 

Společnost v našem kulturním okruhu bezprecedentně bohatne, ačkoli u nás máme teprve 

první generaci úspěšných a bohatých, takže nám to tak někdy nemusí připadat. Nicméně i u 

nás dnes žije podle informací severu Seznam.cz přes 30 tisíc dolarových milionářů43 a asi 200 

miliardářů (korunových).44  

 

V kontextu Spojených států, ale také Kanady, Velké Británie nebo Austrálie hovoří někteří 

autoři dokonce o nastávajícím „Zlatém věku filantropie“ (Hay, Muller 2014). Vytváření 

soukromého bohatství v průběhu uplynulých 25 let předčí kteroukoli éru v historii a výše darů 

na dobročinné účely … roste proporcionálně tomu (Keohane 2008). 

 

Majetek a bohatství, které přejde ve Spojených státech na dědice, včetně státu a dobročinných 

organizací, v letech 1998–2052, se odhaduje na 45 bilionů dolarů (1012); 6,6 bilionů z toho 

bude ve formě dobročinných odkazů v závěti, a pokud k tomu připočteme dary věnované za 

života, dostaneme se za stejné časové období na částku 21-55 bilionů USD (Schervish 2005: 

16). Je velmi pravděpodobné, že jejich zdanění bude ve Spojených státech v následujících 

letech předmětem vášnivé veřejné a politické diskuse. 

 

 

 

                                                 
43 Novotný, P. (2019, 27. února). V Česku žije přes 30 tisíc dolarových milionářů. Co dělají s penězi? Seznam 

Zprávy. Dostupné z https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-zije-pres-30-tisic-dolarovych-milionaru-co-

delaji-s-penezi-67003 
44 Gallistl, V. (2015, 29. září). V České republice je přes 200 ultraboháčů. E15.cz. Dostupné z 

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/v-ceske-republice-je-pres-200-ultrabohacu-1231288 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-zije-pres-30-tisic-dolarovych-milionaru-co-delaji-s-penezi-67003
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-zije-pres-30-tisic-dolarovych-milionaru-co-delaji-s-penezi-67003
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-zije-pres-30-tisic-dolarovych-milionaru-co-delaji-s-penezi-67003
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/v-ceske-republice-je-pres-200-ultrabohacu-1231288


 

 

 

81 

1.6. SOUČASNOST FILANTROPICKÉHO DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Filantropie se za posledních sto padesát let stala neodmyslitelnou součástí jemného přediva 

společenských vztahů a společenského organizování a její tradice se zvolna vrací a obnovuje 

také u nás. Spolkový i nadační život prvorepublikového Československa se naplno rozvinul, 

jakmile spolky přestaly být předmětem centrálního dohledu a cenzury, tedy v letech 

následujících po rozdělení monarchie. Tím samozřejmě nechceme říci, že by předtím 

neexistovaly. Všechny základní právní formy byly zakotveny již v rakousko-uherském 

občanském zákoníku a reálně existovaly – od spolků vzniklých sdružováním, přes zřízené 

ústavy (které nejčastěji poskytovaly sociální služby sirotkům, vdovám, starým nebo 

nemocným lidem), nadace a fondy (coby účelově vyčleněný dlouhodobý majetek určený na 

konkrétní cíl nebo téma), po celou škálu charitativních organizací zřizovaných církvemi: 

Česká Diakonie byla založena v roce 1903 a působila až do roku 1952, na její práci navázala 

dnešní Diakonie Českobratrské církve evangelické45; organizační základy katolické Charity 

byly položeny na Moravě až kolem roku 1919, její práci dnes rozvíjí Charita Česká 

republika.46 

 

1.6.1. PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA A ÉRA SOCIALISMU 

Mladá československá demokracie ale jako by zalila připravený záhon, ve kterém bylo zaseto, 

životodárnou vláhou optimismu a svobody; ty občanskému organizování lidí na základě 

sdílených zájmů a cíle zjevně, zdá se, svědčí nejlépe. Navíc, jak jsme si ukázali, doba 

filantropii přála v celém západním světě, takže se nedá říci, že by se u nás dělo něco 

mimořádného. Drželi jsme krok se západním světem, jehož jsme se cítili být součástí – jen 

bylo na čase se jako jeho plnohodnotná součást osvědčit ještě tak říkajíc vlastním jménem, 

jako svébytný a samostatný stát. 

 

Druhá světová válka a následný nástup socialismu pod taktovkou SSSR formalizovanou 

občanskou společnost v podstatné části paralyzovaly. Majetek nadací byl znárodněn, většina 

spolků a asociací byla zrušena, zbylé byly donuceny vstoupit do národní fronty, kde byly opět 

předmětem tuhého centrálního dohledu a kontroly totalitní moci. Ani té se samozřejmě 

                                                 
45 Česká Diakonie. (n.d.). In Wikipedie. Získáno 17. března 2019 z 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Diakonie 
46 Charita Česká republika. (n.d.). In Wikipedie. Získáno 17. března 2019 z 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Charita_%C4%8Cesk%C3%A1_republika 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_Diakonie
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nemohlo podařit všechny projevy občanské společnosti zadusit. Svobodné projevy 

vzájemnosti nicméně byly režimem vytlačeny z veřejného prostoru do soukromí nebo do 

poloilegality (např. některé skautské oddíly přežívaly pod zástěrkou turistických oddílů 

tělovýchovných jednot atp.). Dobrovolnictví, veřejné a společenské aktivity byly režimem 

degradovány v podobě prorežimních „dobrovolně-povinných“ akcí a organizací typu Pionýr, 

spartakiáda nebo prvomájový průvod. Některým tradičním spolkům nicméně bylo umožněno 

působit pod dohledem – a v poněkud jiném právním režimu – dál: svaz zahrádkářů, svaz 

včelařů, svaz invalidů, mnohá myslivecká sdružení a sbory dobrovolných hasičů, stejně jako 

amatérské sportovní oddíly měly dovoleno vykonávat činnost dál; ovšem s nutnou podmínkou 

dodržení hranic konformity s režimem. Zrušena nebyla ani Česká katolická charita. Diecézní 

charity ale byly násilně sloučeny do jedné organizace, které bylo znemožněno poskytovat 

sociální a zdravotní služby a byla podřízena velmi přísnému dohledu státní moci 

zprostředkovanému Státním úřadem pro věci církevní (případně režimem prověřenými, tzv. 

„pokrokovými kněžími“). Filantropické dárcovství z veřejného prostoru na dlouhá léta 

prakticky vymizelo. Lidé jednak neměli z čeho dávat, ale hlavně společenskému dění a 

organizování vévodila strojenost, neupřímnost, prospěchářství, nedůvěra a lež, a ty filantropii 

nepřejí. 

 

1.6.2. NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDENKY HLÁVKOVÝCH 

Zajímavou anomálií, která vývoj, vzestupy a pády filantropie v Čechách a na Moravě pěkně 

ukazuje, je příklad nejstarší české nadace. Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových založil 

úspěšný architekt Josef Hlávka ve své poslední vůli sepsané těsně po smrti druhé manželky 

Zdenky roku 1904. Zřízenou nadaci ustanovil univerzálním dědicem veškerého svého 

majetku – celkem 4 miliony 655 tisíc 282 korun a 20 haléřů. „Poroučeje toto se vší upřímnou 

oddaností a vší dobrou vůli ku povznesení a zesílení národa českého ustanovené ‚Nadání 

Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových‘ s veškerým jeho jměním, se všemi úkoly a účely do vůle 

Boží – v níž jedině žádoucí zdar a dosažitelný blahodárný výsledek jich spočívá…“ 

(Švagrová 2013). Nadace měla podporovat vzdělanost národa českého, konkrétně Českou 

Akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, Studentské koleje 

českých vysokých škol pražských a Národohospodářský ústav.47 Zřejmě to nebyl promyšlený 

záměr, nicméně závěť byla sepsána tak prozíravě („Nadání je podle statutu řízeno správní 

                                                 
47 Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“. (n.d.). Nadace Nadání [webová stránka]. Získáno 10. 

července 2019 z http://www.hlavkovanadace.cz/o_nadaci.php 

http://www.hlavkovanadace.cz/o_nadaci.php
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radou a kontrolováno dozorčí radou, které jsou složeny z pedagogických a vědeckých 

pracovníků pražských vysokých škol, Akademie věd České republiky a nezávislých osobností 

české kultury“48), že se ji nepodařilo zrušit žádné z totalit, jež se u nás vystřídaly. „V roce 

1953 byly rozhodnutím vlády zrušeny všechny české nadace s výjimkou Nadání J., M., a Z. 

Hlávkových, jemuž byla ponechána možnost formální existence s určitým vlastivědným 

posláním a torzem původní majetkové podstaty. V roce 1954 byl za tragických okolností 

zrušen Národohospodářský ústav. Studentskému spolku pražských vysokoškoláků byla 

odňata kolej Josefa Hlávky a převedena do vlastnictví československého státu.“49 Hlávkova 

nadace se tak udržela až do roku 1989, kdy mohla svou činnost opět plně rozvinout. A jako 

taková se mohla stát jedinou českou nadací, která alespoň částečně restituovala zabavený 

majetek. V případě ostatních nadací chyběl právní nástupce a ukradený majetek nebylo komu 

vrátit.  

 

1.6.3. OBROZENÝ A NOVÝ SVĚT FILANTROPIE PO ROCE 1989 

Zásadní obrat přinesl samozřejmě rok 1989, respektive léta následující. Lze konstatovat, že po 

necelých třech desetiletích od vzniku samostatné České republiky a sto let od vzniku 

Československé republiky se u nás opět obnovila plná škála právních forem a organizací, 

které reprezentují formalizovanou vzájemnost, jinak řečeno občanskou společnost. Tedy 

především zapsané spolky a občanská sdružení, jež se za ně považují, zapsané ústavy a 

obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, svěřenské fondy, sociální družstva, 

sdružení právnických osob a církevní právnické osoby; ty se přes všechny snahy a nechuť 

části politické reprezentace staly pevnou a standardní součástí společenské scény, 

společenského dění, organizování a veřejného prostoru v České republice. A díky tomu se 

stejně standardní součástí veřejného prostoru stala podpora takových aktivit a organizací, tedy 

dobročinné dárcovství a filantropie.  

 

1.6.4. VÝVOJ DŮVĚRY A NEDŮVĚRY VEŘEJNOSTI V NEZISKOVÉ 

ORGANIZACE 

Podobné je to i ve většině zemí bývalého socialistického bloku – i když v této chvíli například 

v Maďarsku nebo v Bělorusku filantropie spíše stagnuje a organizace občanské společnosti 

                                                 
48 Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“. (n.d.). Nadace Nadání [webová stránka]. Získáno 10. 

července 2019 z http://www.hlavkovanadace.cz/o_nadaci.php 
49 ibidem 

http://www.hlavkovanadace.cz/o_nadaci.php
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jsou terčem populistické kritiky. V Česku ale zatím o holou existenci nebojují, i když i jejich 

důvěryhodnost za poslední dva roky podle některých zdrojů klesá. 

 

Vývoj důvěry ve vybrané instituce v ČR v %:  

Instituce Říjen 2017 Březen 

2017 

Září 2016 

Armáda 66 63 65 

Policie 64 61 60 

Soudy 53 54 52 

Banky 53 48 47 

Rádio 46 48 44 

Internet 43 41 41 

Odbory 38 40 47 

Televize 35 38 34 

Neziskové organizace 32 36 40 

Tisk 30 36 33 

Církve 24 25 22 

(CVVM 2018) 

 

Následující graf z o něco novějšího průzkumu CVVM ukazuje vývoj nedůvěry v nestátní 

neziskové organizace v porovnání s důvěrou.50 Zde se spíše ukazuje, že zatímco důvěra 

kolísá, ubývá nevyhraněných a přibývá nedůvěry, což by odpovídalo často zmiňovanému 

trendu „polarizující se“, „rozdělené“ společnosti. 

                                                 
50 CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění. (n.d.). Časové řady vybraných otázek z výzkumu Naše 

společnost [webová stránka]. Získáno 20. července 2019 z http://cvvmapp.soc.cas.cz/#question24 

http://cvvmapp.soc.cas.cz/#question24
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1.6.5. DARY V DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH FYZICKÝCH OSOB OD ROKU 2000 

Ruku v ruce s obnovou občanské společnosti a organizací, jež ji spoluvytvářejí, se postupně 

probouzelo k životu též soukromé dárcovství na dobročinné účely. Pokles důvěry veřejnosti 

v organizace, které se ucházejí o přízeň dárců, se zatím ve štědrosti dárců neprojevuje, spíše 

naopak. Zdá se, že klesající důvěra je tak spíše rostoucí nedůvěra těch, kdo se darováním na 

dobročinné účely ani dříve příliš nezabývali. 

 

Dary v daňových přiznáních fyzických osob (zaměstnanci i OSVČ) 

 Rok  Počet dárců  Dary v 

tisících Kč  

Meziroční 

index  

Index 2000  Průměrný 

dar v Kč  

2000    71 494     669 873  1,000  1    9 370  

2001    78 188     759 840  1,134  1,13    9 718  

2002  102 811     994 675  1,309  1,48    9 675  

2003    89 275     911 563  0,916  1,36  10 211  

2004    92 886     981 806  1,077  1,47  10 570  

2005*  121 477  1 192 078  1,214  1,78    9 813  

2006*  132 470  1 341 090  1,125  2,00  10 124  

2007*  141 093  1 469 092  1,095  2,19  10 412  

2008  110 614  1 425 192  0,970  2,13  12 884  

2009  113 928  1 493 532  1,048  2,23  13 109  

2010  117 552  1 515 941  1,015  2,26  12 896  

2011  121 819  1 472 319  0,971  2,20  12 086  

2012  124 997  1 572 158  1,068  2,35  12 578  

2013  145 971  1 649 931  1,049  2,46  11 303  

2014  145 794  1 752 433  1,062  2,62  12 020  



 

 

 

86 

 

S mírným zakolísáním, které následovalo po finanční krizi kolem roku 2009 a srovnatelným 

propadem po povodních v roce 2002, lze konstatovat, že evidované dary fyzických osob na 

dobročinné účely stabilně rostou a že se od roku 2000 téměř ztrojnásobily. Hranice celkového 

ročního objemu filantropických darů jednotlivců v ČR v roce 2017 přesáhla dvě miliardy Kč. 

Počet evidovaných dárců se v roce 2017 přiblížil 170 tisícům, což představuje asi 3 % 

ekonomicky aktivní populace v ČR. Prostor a potenciál pro růst dárcovství je tedy stále velmi 

vysoký. 

 

Meziroční nárůst mezi lety 2016 a 2017 po odečtení inflace (2,5 %) představoval 13,6 %. 

Výše průměrného evidovaného daru fyzické osoby ve srovnání s rokem 2015 vzrostla na 

13 390 Kč na osobu. V roce 2017 přibylo téměř 10 tisíc evidovaných dárců, tedy těch, kteří 

dar uplatnili v daňovém přiznání jako odečitatelnou položku. 

 

Je třeba upozornit, že přesná čísla jsou k dispozici pouze z daňových přiznání, a nezahrnují 

tedy anonymní dary, především pak příspěvky do veřejných sbírek a jiné anonymní dary, jež 

za rok kumulativně nepřesáhly 1 000 Kč (takže nebylo možné o ně daňový základ snížit), 

dary, které přesáhly 15 % daňového základu (a proto je také nebylo možné v daňovém 

přiznání uplatnit jako odečitatelnou položku ze základu daně), ani dary, jež dárci v daňových 

přiznáních z nejrůznějších důvodů zkrátka neuplatnili. 

 

Výška průměrného daru se v jednotlivých krajích lišila, nejvyšší hodnoty dosáhla v Praze. 

Celorepublikový průměr na obyvatele ČR v roce 2017 činil 213 Kč za rok. V Praze průměrný 

dar historicky poprvé překročil hranici 400 Kč/rok (402,6 Kč). 

2015  151 042  1 789 559  1,021  2,67  11 848  

2016  158 943  1 946 885  1,088  2,91  12 249  

2017  168 880  2 261 268  1,161  3,38  13 390  

*Počty dárců z let 2005–2007 jsou zkresleny společným zdaněním manželů. (Nadace 

Via 2019: 2) 
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(Nadace Via 2019: 2) 

 

1.6.6. DARY V DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB OD ROKU 

2000 

Také právnické osoby, tedy firmy, se v ČR na dobročinném dárcovství štědře podílejí.  Jejich 

podpora filantropie vzrostla od roku 2000 víc než pětinásobně. V jejich případě se ovšem zdá, 

jako by ekonomická krize kolem roku 2009 přinesla jistou stagnaci, která s občasnými 

výkyvy trvá dodnes navzdory prosperující ekonomice. 

 

Dary v daňových přiznáních právnických osob (firemní dary):  

Rok  Počet 

dárců  

Dary v 

tisících Kč  

Meziroční 

index  

Index 

2000  

Průměrný 

dar v Kč  

2000    9 418     746 389  1  1    79 251  

2001  10 614  1 017 522  1,363  1,36    95 866  

2002  13 845  1 950 403  1,917  2,61  140 874  

2003  12 220  1 545 326  0,792  2,07  126 459  

2004  13 940  2 068 487  1,339  2,77  148 385  

2005  15 839  2 158 619  1,044  2,89  136 285  

2006  16 804  2 508 015  1,162  3,36  149 251  

2007  18 815  2 508 884  1,000  3,36  133 345  

2008  19 223  2 415 230  0,963  3,24  125 643  

2009  17 094  2 383 775  0,987  3,19  139 451  

2010  17 578  2 460 658  1,032  3,30  139 985  

2011  18 011  2 750 315  1,118  3,68  152 702  

2012  17 839  2 756 657  1,002  3,69  154 530  

2013  19 032  3 721 051  1,350  4,99  195 515  

2014  20 077  3 673 586  0,987  4,92  182 975  
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2015  21 763  3 661 908  0,997  4,91  168 263  

2016  22 944  3 904 971  1,066  5,23  170 196  

2017  23 893 3 864 044 0,990  5,18 161 723 

(Nadace Via 2019: 3) 

 
Výše evidovaných darů, které v daňových přiznáních uplatnily právnické osoby v roce 2017, 

se ve srovnání s rokem 2016 o kousek vzdálila hranici čtyř miliard korun. Nestandardní nárůst 

v objemu darů v roce 2013 byl ovlivněn zapsáním nadačního jmění nadace Depositum 

Bonum, kterou Česká spořitelna založila z nevyzvednutých zbytkových částek na rušených 

vkladních knížkách. Ve dvou následujících letech se filantropické dary od firem držely na 

srovnatelné úrovni, ale dále nerostly.  

 

V roce 2016 došlo k dalšímu významnému nárůstu – meziročně o 6,5 % po odečtení inflace. 

Celková výše evidovaných darů v porovnání s rokem 2000 vzrostla více než pětkrát. V roce 

2016 přibylo tisíc nových firemních dárců a výše průměrného evidovaného daru přesáhla 

částku 170 tisíc Kč. Vzrůstající trend se ovšem v roce 2017 nepotvrdil. Počet firem, které 

darují na dobročinné účely a evidují svou filantropii v daňovém přiznání se sice zvýšil, ale 

průměrný dar poklesl téměř o10 tisíc korun, takže celkový objem darovaných prostředků klesl 

v reálných cenách o 1 %, při započtení inflace o 3,5 %. 

 

1.6.7. CELKOVÁ VÝŠE DOBROČINNÝCH DARŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Podle výše uvedených evidovaných darů by se zdálo, že poměr mezi dary fyzických a 

právnických osob vychází zhruba 1:2, tzn. přes 2 miliardy a necelé 4 miliardy (a celkového 

objemu 6,12 miliard Kč). Lze předpokládat, že na rozdíl od jednotlivých dárců (fyzických 

osob) podstatná část firem (právnických osob) měla na své dary darovací smlouvu a dar jako 

odečitatelnou položku ze základu daně ve svém daňovém přiznání uplatnila. Pokud bychom 

však započetli kvalifikovaný odhad anonymních darů fyzických osob (viz kategorie uvedené 

výše), dostaneme se za rok 2017 podle Českého centra fundraisingu (viz níže) spíše k částce 

vyjadřující poměr 1:1 (přes 4 miliardy Kč od fyzických osob) a k celkovému objemu 

filantropických darů ve výši kolem 8 až 8,5 miliard Kč. Lze odhadnout, že do konce roku 

2020 by se celková výše darů v ČR mohla přiblížit hranici 10 miliard Kč za rok. 

 

Odhad Českého centra fundraisingu, tedy přesněji řečeno odhad můj a kolegů, konzultovaný 

s Koalicí za snadné dárcovství a s autory citované zprávy z Nadace Via, především s 

ředitelem Jiřím Bártou, vychází ze skutečnosti, že jen dvě největší veřejné sbírky vynesou 
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ročně přes 350 milionů Kč – Dobrý anděl téměř 240 milionů a Tříkrálová sbírka téměř 

120 milionů. Společně s dalšími známými sbírkami – systém DMS (50 milionů Kč / rok), 

Akce cihla, Pomozte dětem, Bílá pastelka, Adventní koncerty atp. – překročí výnosy deseti 

nejznámějších veřejných sbírek 500 milionů Kč. Drtivá většina neziskových organizací v ČR 

přitom má povolenou veřejnou sbírku a – byť v menších objemech – peníze od anonymních 

dárců po malých částkách sbírá. Přesto je tento odhad potřeba vnímat pouze jako orientační. 

 

1.6.8. SROVNÁNÍ S VÝDAJI VEŘEJNÉHO ROZPOČTU 

Při porovnání s výdaji státního rozpočtu vystoupí zřetelněji proporce celkového objemu 

dárcovství. V porovnání s výdaji státu na sociální zabezpečení, především na důchody a na 

příspěvkové organizace (kulturní, vzdělávací, poskytující sociální a zdravotní služby), včetně 

podpory vyplácené před krajské rozpočty, se jedná o marginální částku – cca 1 %. Ovšem 

v porovnání se státní podporou neziskových subjektů (16,6 miliard Kč) jde téměř o 50 %, čili 

z hlediska neziskových organizací filantropie rozhodně zanedbatelná není (Ministerstvo 

financí ČR 2019: 24-27). 
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Kdesi na hranici dárcovství zůstává ještě mnoho dalších převodů, které podstatná část lidí 

vnímá a prožívá jako „darování“, přestože účetně a fiskálně do této kategorie nespadají. 

Jednou z hlavních kategorií jsou členské příspěvky, jež účetně spadají do kategorie vlastní 

příjmy, ačkoli je podstatná část plátců považuje za příspěvek na fungování a podporu „své“ 

organizace, čili jako cosi, co se daru velmi blíží. Rozdíl tu ovšem je. Podpora bývá skutečně 

vázaná na aktivní členství a málokterý rodič pokračuje v platbách členských příspěvků do 

skautského oddílu i poté, co jeho dítě do oddílu přestane chodit. Na druhou stranu v případě 

České společnosti ornitologické je členský poplatek mnohem blíže daru, nevyplývá z něho 

právo chodit na schůzky ani jezdit na tábory, a pokud by měli členové reálně počítat hodnotu 

členského čtvrtletníku Ptáci, vyšel by je nepřiměřeně draho. Z toho vyplývá, že motivy 

podstatné části z nich budou velice pravděpodobně blízké motivům dárce – chtějí podpořit 

organizaci, která podle nich dělá dobré věci a činí svět lepším ochranou přírody, konkrétně 

ptactva. Přesto členské příspěvky všech turistických, mládežnických, sportovních a dalších 

oddílů, včelařů, myslivců, dobrovolných hasičů, zahrádkářů, svazů lidí s postižením a dalších 
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spolků zůstávají oprávněně – přinejmenším účetně a statisticky – mimo kategorii 

filantropického darování. 

 

Totéž platí pro příspěvky na tzv. crowdfundingových platformách a portálech. Hlavní české 

webové portály Hithit (www.hithit.cz) a Startovač (www.startovac.cz) umožňují uživatelům 

vystavit projekt nebo záměr a získat na něj příspěvky od drobných přispěvatelů čili investorů 

on-line. Dva největší a nejznámější portály jsou českými variantami světově nejúspěšnějších 

portálů Kickstarter (www.kickstarter.com) a Indiegogo (www.indiegogo.com) a za podporu 

konkrétního projektu nabízejí jakýsi e-shop s „odměnami“. Někdy jde de facto o jistou formu 

předplatného: kapela hodlá natočit nové CD, udělá si projekt a osloví své fanoušky, ti přispějí 

a vlastně si v e-shopu na webové platformě, na níž kapela svůj projekt zveřejnila, koupí CD, 

které ještě není natočené, mnohdy rovnou s plakátem a vstupem na koncert, kde se bude 

křtít… Pokud je projekt úspěšný a plánovaná částka se poskládá, kapela peníze dostane, 

natočí své CD a všem, kteří si ho předplatili, ho pošle. Pokud projekt úspěšný není a částka se 

nevybere, peníze se vrací investorům. Formálně se tedy jedná o „nákup“, nikoli o dar. 

Nicméně v případě řady předkládaných projektů je podpora na crowdfundingovém portálu 

filantropickému darování velmi blízká a mnozí přispěvatelé ji prožívají stejně jako dar.  

 

Kupříkladu na natočení celovečerního filmu Prezident Blaník na základě populárního on-line 

seriálu Kancelář Blaník se od fanoušků seriálu sesbíralo téměř dva miliony korun. Film vznikl 

a měl dva dny po druhém kole prezidentských voleb premiéru (dokonce byl natočen se dvěma 

variantami konce podle možných výsledků). Nicméně lístek na premiéru za 600 Kč byl jistě 

spíše projevem obecnější podpory – a v tomto případě velmi často také hodnotově založeného 

osobního postoje – než nákupem lístku do kina s půlročním předstihem, navíc na film, který 

ještě nebyl natočen.  

 

Na základě údajů, jež si autor vyžádal od deseti největších crowdfundingových portálů v ČR, 

se roční příspěvky na podporu nejrůznějších projektů formou nákupu odměn v roce 2017 

pohybovaly kolem sta milionů Kč. Přestože podstatná část přispěvatelů podporu touto formou 

prožívá spíše jako filantropické darování (a mnozí ho od skutečného darování on-line, které 

zprostředkovává například portál Darujme.cz (www.darujme.cz), nerozlišují; a objevují se 

dokonce ojedinělé případy, kdy organizace vystavují pro „odměny“ zakoupené na 

crowdfundingových portálech potvrzení o daru, jako by se skutečně jednalo o darování), 

http://www.hithit.cz/
http://www.startovac.cz/
http://www.kickstarter.com/
http://www.indiegogo.com/
http://www.darujme.cz/
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získaná podpora je i v tomto případě účetně vedena jako zdanitelný příjem, a nikoli jako 

daňově zvýhodněný dar. 

 

Souhrn všech evidovaných darů – fyzických i právnických osob vypadá následovně: 

Rok  Dary celkem v 

tisících Kč  

Meziroční index  Index 2000  

2000  1 416 263  1  1  

2001  1 777 362  1,255  1,25  

2002  2 945 078  1,657  2,08  

2003  2 456 889  0,834  1,73  

2004  3 050 294  1,242  2,15  

2005  3 350 698  1,098  2,37  

2006  3 849 105  1,149  2,72  

2007  3 977 976  1,033  2,81  

2008  3 840 422  0,965  2,71  

2009  3 877 308  1,010  2,74  

2010  3 976 599  1,026  2,81  

2011  4 222 634  1,062  2,98  

2012  4 328 815  1,025  3,06  

2013  5 370 982  1,241  3,79  

2014  5 426 019  1,010  3,83  

2015  5 451 466  1,005  3,85  

2016  5 851 857  1,073  4,13  

2017  6 125 312  1,047  4,32  

(Nadace Via 2019: 4) 

Zajímavé je srovnání přepočtu celkové darované částky na obyvatele, včetně vývoje v cenách 

z roku 2000. 

 

(Nadace Via 2019: 5) 
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Pro ucelenější představu vývoj hodnoty a poměru evidovaných darů jednotlivců a firem 

v letech 2000–2017 vypadá následovně: 

 
(Nadace Via 2019: 6) 

 

Dárcovství na dobročinné účely rostlo od roku 2000 rychleji než HDP a rychleji než mzdy. 

 

(Nadace Via 2019: 7) 

 

1.6.9. SPONZORING 
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Popsali jsme, co vše se u fyzických osob nezapočítává do darů a k čemu neexistují spolehlivá 

data, a je třeba se spolehnout na odhady. Též u firemních dárců je potřeba zmínit jednu oblast, 

která je filantropickému darování velmi blízko a nezřídka se s ním co do motivů, záměru i 

cílů překrývá, nicméně účetně a fiskálně – a v některých rovinách také reálně – daňově 

zvýhodněným darem není. Je to oblast „sponzorování“.  

 

Z hlediska právní úpravy darování v novém občanském zákoníku51 je sponzorování upraveno 

následovně: „Stejně jako starý občanský zákoník, neobsahuje ani NOZ ustanovení o 

sponzoringu. Sponzoring je právní vztah odlišný od darování, přestože v praxi jsou tyto dva 

pojmy často zaměňovány. Na rozdíl od darování, kde má obdarovaný jedině povinnost dar 

přijmout (a chovat se k dárci „slušně“), zakládá smlouva o sponzoringu povinnost 

obdarovaného předem daným způsobem uvádět, že mu byla taková podpora poskytnuta a 

„dělat tak sponzorovi reklamu“. Z toho důvodu je sponzorský vztah ujednáním o poskytování 

reklamy, která by měla být adekvátní poskytnutým prostředkům a jedná se tedy o smlouvy 

synallagmatické. Jak bylo nastíněno v úvodu, nevztahují se na tyto smlouvy daňové úlevy 

podle příslušných právních předpisů.“ (Pešta, Hodonický 2014: 14). 

 

Sponzoring je tedy široká oblast pro spolupráci firem s celou škálou dobročinných organizací 

na základě domluveného „protiplnění“ ve formě reklamy a propagace. Protože se na 

sponzorování nevztahují daňová zvýhodnění jako v případě filantropických darů (snížení 

daňového základu na straně dárce a osvobození z povinnosti platit daň darovací na straně 

příjemce, pokud účel daru odpovídá osvobozeným účelům podle zákona) a jde o vztah ryze 

komerční, účtují firmy výdaje na sponzoring stejně jako výdaje na reklamu a propagaci; tedy 

jako náklad, o který se snižuje zdanitelný příjem firmy. Pro příjemce takové podpory od 

sponzora jde účetně o zdanitelný příjem (o prodej reklamy). 

 

Sponzoring je velmi běžnou formou podpory například u profesionálního sportu a je zcela na 

místě, že je od filantropického darování jasně odlišen. Podpora Gambrinus Ligy od pivovaru 

Gambrinus patrně není primárně vedena nezištným úsilím vedení pivovaru o zlepšování 

kvality českého fotbalu, ale komerční snahou oslovit dobře vybranou cílovou skupinu 

konzumentů a zvyšovat svůj zisk. V podobných případech je situace poměrně přehledná a 

                                                 
51 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. (2012). In Sbírka zákonů. Praha: Ministerstvo vnitra. 
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zřejmá. Sponzor je povinen dbát na to, aby výdaj na reklamu byl přímo spojen s jeho 

podnikatelskou činností, protože jinak by ho nemohl uplatnit jako daňově uznatelný náklad.  

 

Jenže formálně stejný kontrakt často uzavírá také místní firma, která se rozhodne podpořit 

benefiční ples lokálního poskytovatele sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. 

Vystavení loga na podobné akci pro pár desítek příznivců a dárců nebo jeho vystavení na 

webové stránce příjemce, na niž nikdo nechodí, přitom většinou nemá ani zdaleka reálnou 

hodnotu podpory konkrétního sponzora. Jeho motivy jsou ve skutečnosti motivy dárce, který 

chce pomoci dobré věci. Sponzorování je pro něj pouze formálně zvolenou možností, jak 

takovou podporu realizovat – proto, že je na to zvyklý, že mu to poradil jeho účetní, že nechce 

myslet na to, aby si dar při podávání daňového přiznání nezapomněl odečíst od daňového 

základu atp. Ve skutečnosti je ale spíše dárcem a nezáleží mu na tom, jestli jeho logo nakonec 

někdo uvidí. V podobných hraničních případech, kdy se filantropické darování a 

sponzorování k sobě velmi blíží a téměř se překrývají, to v praxi nejběžněji vypadá tak, že 

část firem na webu organizace nebo na pozvánce na benefici (v sekci „Děkujeme našim 

partnerům“) podporu poskytla na základě darovací smlouvy a druhá část na základě smlouvy 

o reklamě (smlouvy o sponzorování), podle toho, kterou formu spolupráce si daná firma 

vyžádala. 

 

Nezdá se, že by tato praxe představovala podstatnější problém. Snad kromě toho, že pro 

nezasvěcené může vést k nejasnostem či pochybám – často například slýcháme a čteme 

spojení „sponzorský dar“, což je krásný příklad oxymóronu – nicméně se nezdá, že by bylo 

potřeba tuto oblast nějak přesněji kodifikovat a zmíněný překryv jasněji odlišit a zřetelněji 

ukotvit v právních předpisech. Praktickým důsledkem nicméně je, že o výši sponzorování 

nemáme k dispozici žádná hodnověrná data, a tedy ani přehled o situaci. Sponzorská podpora, 

což je v důsledku nakoupená reklama, jež je pro firmy daňově uznatelným nákladem, tvoří 

součást účtování ostatních daňově uznatelných nákladů firmy, a tak by bylo velmi obtížné 

posbírat z účetnictví firem relevantní údaje o tom, kolik vynaložená podpora formou 

sponzorování činila. Každoročně ale bezpochyby půjde o vysoké částky, jakkoliv podstatná 

část z nich míří do sportu, na prestižní festivaly atd., a tak popsaný překryv s filantropickým 

darováním bude v poměru k celkové částce pravděpodobně spíše okrajový. 

 

1.6.10. NEJVĚTŠÍ NADACE A NADAČNÍ FONDY V ČESKÉ REPUBLICE 
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Pro úplnost uvádíme ještě přehled největších českých nadací a nadačních fondů podle výše 

rozdělených nadačních příspěvků neboli grantů i podle výše nadačního jmění. Nejprve všech 

a posléze zvlášť nadací soukromých a zvlášť nadací firemních. Lze si všimnout, že 

v porovnání se zeměmi s nepřerušenou tradicí filantropie je v České republice vzhledem 

k nedávné historii sektor firemních nadačních subjektů relativně velmi silně zastoupený a 

rozvinutý. Zároveň je také zjevné, že drtivá většina firemních nadací nebuduje nadační jmění, 

tedy onu složku dlouhodobě nebo permanentně vyčleněného majetku na konkrétní účel – na 

rozdíl od téměř poloviny soukromých nadačních subjektů. I zde nicméně najdeme výjimky. 

Markantní je příklad obou nadací České spořitelny, které se od roku 2019 manažersky 

sloučily do jedné. Spíše než o prozíravý pionýrský počin jde ale v tomto případě o vliv 

rakouské Erste Group, která Českou spořitelnu vlastní. Rakouská nadace Erste Stiftung je 

dokonce jedním z akcionářů této bankovní skupiny, která se výrazně hlásí k odkazu původní 

družstevní záložny, již v roce 1819 založil vídeňský katolický kněz Johann Baptist Weber a 

ze které se jedna z největších bankovních skupin v Evropě v průběhu let vyvinula.52  

 

Přehled 10 největších nadací a fondů podle objemu rozdělovaných příspěvků v roce 2017: 53 

Pořadí Název Objem rozdělených 

nadačních příspěvků 

Výše nadačního 

jmění 

1 DOBRÝ ANDĚL, 

nadace 

192 925 725 Kč 1 000 000 Kč 

2 Nadace ČEZ 185 964 840 Kč 500 000 Kč 

3 Nadace AGROFERT 124 850 979 Kč 500 000 Kč 

4 Nadační fond Avast 97 845 000 Kč 500 000 Kč 

5 Nadace The Kellner 

Family Foundation 

87 669 000 Kč 1 000 000 Kč 

6 Nadace Charty 77 55 464 586 Kč 76 616 350 Kč 

7 F-nadace 43 487 465 Kč 49 053 730 Kč 

8 Nadace GCP 39 105 000 Kč 1 000 000 Kč 

9 Nadace Sirius 34 042 000 Kč 510 000 Kč 

                                                 
52 Srov. Erste Foundation. (n.d.). Roots and history [webová stránka]. Dostupné z 

http://www.erstestiftung.org/en/erste-foundation/history/ 
53 Žebříček sestavuje každoročně Fórum dárců, dostupné online na http://www.donorsforum.cz/zebricky-

ceny/top-100-nadaci-a-fondu.html 

http://www.erstestiftung.org/en/erste-foundation/history/
http://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/top-100-nadaci-a-fondu.html
http://www.donorsforum.cz/zebricky-ceny/top-100-nadaci-a-fondu.html
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10 Nadace rozvoje 

občanské společnosti 

31 732 670 Kč 83 845 000 Kč 

  

 

Přehled 25 nejvýznamnějších nefiremních nadací a fondů podle objemu rozdělených 

příspěvků v roce 2017: 

 

Pořadí Právní 

forma 

Název Objem 

rozdělených 

nadačních 

příspěvků v Kč 

Výše 

registrovaného 

nadačního jmění 

v Kč 

1 Nadace DOBRÝ ANDĚL, 

nadace 

192 925 725 Kč 1 000 000 Kč 

2 Nadace Nadace The 

Kellner Family 

Foundation 

87 669 000 Kč 1 000 000 Kč 

3 Nadace Nadace Charty 77 55 464 586 Kč 76 616 350 Kč 

4 Nadace F-nadace 43 487 465 Kč 49 053 730 Kč 

5 Nadace Nadace Sirius 34 042 000 Kč 510 000 Kč 

6 Nadace Nadace rozvoje 

občanské 

společnosti 

31 732 670 Kč 83 845 000 Kč 

7 Nadační 

fond 

Nadační fond 

Radia Proglas 

26 873 900 Kč 1 000 Kč 

8 Nadační 

fond 

Nadační fond 

Kapka naděje 

23 507 515 Kč 10 000 Kč 

9 Nadace Nadace Synot 23 138 472 Kč 500 000 Kč 

10 Nadační 

fond 

NADAČNÍ 

FOND OBĚTEM 

HOLOCAUSTU 

21 835 181 Kč 1 000 Kč 

11 Nadační 

fond 

Nadační fond 

Českého rozhlasu 

20 061 000 Kč 5 000 Kč 

12 Nadace Výbor dobré vůle-

Nadace Olgy 

Havlové 

17 427 068 Kč 163 073 000 Kč 
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13 Nadace Nadace RSJ 16 659 740 Kč 10 000 000 Kč 

14 Nadace Nadace Open 

Society Fund 

Praha 

16 049 668 Kč 101 743 649 Kč 

15 Nadace Nadace Terezy 

Maxové dětem 

14 929 042 Kč 958 761 Kč 

16 Nadace Nadace Via 14 285 312 Kč 64 767 918 Kč 

17 Nadace Nadace Karla 

Janečka 

13 535 550 Kč 512 000 Kč 

18 Nadace Nadace Naše dítě 10 575 415 Kč 36 104 000 Kč 

19 Nadace Nadace Proměny 

Karla Komárka 

9 872 000 Kč 1 000 000 Kč 

20 Nadace Nadace 

Partnerství 

9 816 376 Kč 171 409 284 Kč 

21 Nadace Nadace Život 

umělce 

7 871 322 Kč 48 886 640 Kč 

22 Nadační 

fond 

Nadační fond 

Neuron 

na podporu vědy 

7 730 392 Kč 1 000 Kč 

23 Nadace Nadace 

Mezinárodní 

potřeby 

7 504 231 Kč 30 143 500 Kč 

24 Nadační 

fond 

Nadační fond 

pomoci Karla 

Janečka 

6 680 754 Kč 2 000 Kč 

25 Nadace Nadace Jedličkova 

ústavu 

5 886 229 Kč 94 342 088 Kč 

  

 

Přehled 25 největších firemních nadací a fondů podle objemu rozdělených příspěvků v roce 

2017: 

Pořadí Název Objem 

rozdělených 

nadačních 

příspěvků  

Výše registrovaného 

nadačního jmění  



 

 

 

99 

1 Nadace ČEZ 185 964 840 Kč 500 000 Kč 

2 Nadace AGROFERT 124 850 979 Kč 500 000 Kč 

3 Nadační fond Avast 97 845 000 Kč 500 000 Kč 

4 Nadace GCP 39 105 000 Kč 1 000 000 Kč 

5 Nadace Škola Hrou 30 062 249 Kč 657 145 Kč 

6 Nadace J&T 24 540 940 Kč 600 000 Kč 

7 Nadace Film-Festival 

Karlovy Vary 

16 010 000 Kč 500 000 Kč 

8 Nadační fond Veolia 15 087 185 Kč 100 000 Kč 

9 Nadace České spořitelny 14 496 720 Kč 501 000 000 Kč 

10 Nadace Vodafone Česká 

republika 

14 256 560 Kč 500 000 Kč 

11 Perspektiva, nadační 

fond 

14 204 379 Kč 500 000 Kč 

12 Nadace Komerční 

banky, a.s. - Jistota 

10 948 000 Kč 500 000 Kč 

13 Nadace OKD 9 515 325 Kč 42 400 000 Kč 

14 Nadační fond Tesco 7 898 000 Kč 500 Kč 

15 Nadace Albatros 7 767 000 Kč 500 000 Kč 

16 Nadace PRECIOSA 7 675 944 Kč 100 754 000 Kč 

17 Nadace O2 7 469 991 Kč 500 000 Kč 

18 Nadace Depositum 

Bonum 

7 102 331 Kč 1 233 000 000 Kč 

19 Nadace bpd partners 6 390 000 Kč 32 000 000 Kč 

20 Nadace JABLOTRON 4 788 688 Kč 500 000 Kč 

21 Nadace Leontinka 4 579 410 Kč 500 000 Kč 

22 Nadační fond Albert 4 235 815 Kč 1 000 000 Kč 

23 Nadace DRFG 4 160 805 Kč 500 000 Kč 
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24 NADACE AGEL 4 119 451 Kč 200 000 Kč 

25 Nadační fond Residomo 2 512 000 Kč 1 000 Kč 

  

 

1.6.11. STANDARDNÍ PROSTŘEDÍ FILANTROPIE 

Lze jednoznačně konstatovat, že štědrost Čechů a jejich ochota podporovat filantropickými 

dary dobročinné projekty nejrůznějšího zaměření dlouhodobě a stabilně roste jak u 

jednotlivců, tak u firem. Filantropické dárcovství a dárcovství času (čili dobrovolná práce) se 

staly standardními formami podpory činností, které směřují do veřejného prostoru okolo nás a 

které ze své povahy nemohou existovat bez podpory zvenčí, protože samy sice generují přínos 

společenský, ale ne příjmy a zisk v ekonomickém slova smyslu. Rozsah těchto činností je 

dnes u nás srovnatelný se zeměmi s nepřerušenou tradicí filantropie a sahá od poskytování 

sociálních a zdravotních služeb, přes ochranu přírody, lidských práv a kvality demokracie až 

po alternativní divadla a orchestry současné hudby či humanitární a rozvojovou pomoc 

v zahraničí; od okrašlovacích spolků s několika členy až po Skaut ČR s desítkami tisíc členů; 

od dobrovolnických sdružení bez rozpočtu až po profesionálně vedené organizace s 

ročním rozpočtem přesahujícím miliardu Kč (Člověk v tísni). Kdo si chce v České republice 

vybrat a cítí potřebu, chuť nebo povinnost přispět také nad rámec své běžné práce a soukromé 

starosti o rodinu a přátele, má bezesporu možnost si vybrat podle svého přesvědčení, názorů a 

hodnot.  

 

Vybrat si může skutečně každý a ve zvolené míře, přiměřeným způsobem a formou se zapojit 

do filantropického dárcovství; přispět na aktivity, které považuje za správné, ať penězi, věcmi 

nebo časem. Je to jeden ze základních nástrojů, jak společně s ostatními formovat a 

spoluvytvářet společenský mrav, jak prakticky přispívat k tomu, co ve světě vnímáme jako to 

společné, podle nejlepšího vědomí a svědomí každého z nás. Pojďme se tedy blíže podívat na 

to, jak o dobročinném darování přemýšlíme a jak se rozhodujeme. 

 

 

1.7. PRAXE FILANTROPIE  

 

Uzavřeli jsme exkurz ke kořenům současné filantropie, k hodnotovým, kulturním a 

myšlenkovým tradicím, ze kterých vyrostla a ve kterých se formovaly její současné, 
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mnohotvárné podoby, včetně těch formalizovaných, institucionalizovaných. Shrnuli jsme 

proměňující se roli státu a vztah mezi soukromým a veřejným. A uzavřeli jsme faktografický 

popis současné situace v České republice. Máme před sebou rozmanitý svět filantropie, v 

němž není snadné se zachytit a zorientovat. Přitom se jako dárci budeme rozhodovat, zda na 

dobročinnost přispějeme nebo nepřispějeme. A pokud budeme vybírat koho, co a jakým 

způsobem podpořit, budeme pro naše rozhodnutí hledat oporu. Filantropie se zkrátka stala 

standardní součást kulturní a společenské reality České republiky a současného světa. A proto 

se nás filantropie týká. Pojďme se tedy nyní podívat na to, jak je možné o našem dárcovství 

na dobročinné účely přemýšlet, co se nám při rozhodování nabízí a jak o filantropii přemýšlejí 

ostatní – od teoretiků až po praktiky. Především se přitom soustředíme na rozporuplné otázky, 

na které se nenabízejí jednoduché odpovědi.  

 

 

1.7.1. EFEKTIVITA 

 

Jednou z nejčastějších a nejdůležitějších otázek, jež si dobročinní dárci kladou, je otázka po 

efektivitě poskytnutého daru. Zdá se jednoduchá, ale při bližším prozkoumání zdaleka není 

tak snadná, jak by se mohlo zdát na první pohled. Co přesně jí vlastně většina dárců myslí? 

Tázání po efektivitě mívá dvě roviny. V první řadě a nejčastěji se tato otázka vztahuje k tomu, 

kolik se takzvaně „ztratí po cestě“? Jinými slovy, kolik z poskytnutého daru bude použito na 

věc či aktivitu samotnou a kolik půjde „na provoz“, na zprostředkování organizace nebo 

zaplacení organizátorů? Typicky se tato otázka objevuje u podpory zahraniční a rozvojové 

pomoci: „Kolik z mého daru skutečně doputuje k dětem do Afriky?“ Čím dál častěji se ale 

týká také darů poskytovaných v České republice. A je to samozřejmě otázka legitimní. 

 

1.7.1.1. MÍRA PROVOZNÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH NÁKLADŮ 

Prvním vodítkem by mohlo být, jak snadné je tuto informaci u žadatele o podporu najít. U 

některých organizací je to poměrně jednoduché – například organizace Člověk v tísni ve 

výroční zprávě a v přehledu na webové stránce uvádí, že za provoz, včetně chodu kanceláře a 

péči o dárce, utratí ročně asi 7 % rozpočtu.54 V jejich případě to v roce 2018 bylo zhruba 

150 milionů korun, neboť jsou bezkonkurenčně největší neziskovou organizací v České 

republice s ročním rozpočtem přes 2 miliardy Kč.  

                                                 
54 Člověk v tísni o. p. s. (n.d.). Jak hospodaříme [webová stránka]. Získáno 16. května 2019 z 

https://www.clovekvtisni.cz/kdo-jsme/jak-hospodarime 

https://www.clovekvtisni.cz/kdo-jsme/jak-hospodarime
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U jiných to tak jednoduché není. Například Charita Česká republika nám na webových 

stránkách55 nabízí dlouhý výčet variabilních symbolů, ze kterých si můžeme vybrat, co přesně 

chceme podpořit – u nás nebo v zahraničí. Samostatnou odrážkou v základním menu je i 

možnost podpořit „rozvoj organizace“.56 Z toho bychom mohli dovozovat, že pokud si 

vybereme některé konkrétní téma, řekněme „pomoc seniorům“ s variabilním symbolem 901, 

půjde celá zaslaná částka na tento účel. Kdo by chtěl podpořit provoz, může pak zvolit 

možnost podpořit rozvoj organizace. Dárce se ale ze stránek nedozví, zda je to opravdu tak. 

Pokud by si pak vybral možnost stát se členy klubu Caritas, tedy posílat pravidelnou měsíční 

podporu v minimální výši 200 Kč, ujišťuje ho webová stránka, že 40 % půjde na péči o 

klienty Charity v ČR, 40 % na projekty v zahraničí a 20 % na rozvoj organizace, tedy na 

provoz.57 U Tříkrálové sbírky, kterou Charita každoročně pořádá, je poměr zase jiný: „Z daru, 

který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování 

zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže 

potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % je režie sbírky.“58 To 

už je celkově terén značně složitý a nepřehledný, takže potenciální dárce, který nemá 

mimořádné odhodlání se zorientovat a vytvořit si na věc názor na základě dostupných a 

srozumitelných informací, bude možná zklamán. 

 

Zákon o veřejných sbírkách skutečně stanoví maximální hranici pro hrazení režijních nákladů 

sbírky na 5 % výtěžku,59 což přispěvatelům může nabízet určitou záruku efektivity, jenže při 

hlídání výše provozních nákladů záleží na šíři účelu, pro který byla veřejná sbírka povolená. 

U daru ovšem zákon žádnou podobnou hranici nestanoví a jde čistě o domluvu a závazek 

mezi dárcem a obdarovaným. 

 

1.7.1.2. OVĚŘOVÁNÍ EFEKTIVITY NAKLÁDÁNÍ S DARY 

                                                 
55 Charita Česká republika [webové stránky]. (n.d.). Dostupné z https://www.charita.cz/ 
56 Charita Česká republika. (n.d.). Podpořte nás: Rozvoj organizace [webová stránka]. Získáno 16. května 2019 

z https://www.charita.cz/podporte-nas/rozvoj-organizace/ 
57 Charita Česká republika. (n.d.). Podpořte nás: Klub přátel Caritas [webová stránka]. Získáno 16. května 2019 

z https://www.charita.cz/podporte-nas/klub-pratel-caritas/ 
58 Charita Česká republika. (n.d.). Tříkrálová sbírka: Výsledky [webová stránka]. Získáno 16. května 2019 z 

https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ 
59 Zákon č. 117/2001 Sb., Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných 

sbírkách), ve znění účinném k 1. 7. 2017. Dostupné z https://www.fulsoft.cz/33/117-2001-sb-zakon-o-verejnych-

sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-verejnych-sbirkach-ve-zneni-ucinnem-k-1-7-2017-

uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDDc0wby7MghYCD-vMUnwPlw/ 

https://www.charita.cz/podporte-nas/rozvoj-organizace/
https://www.charita.cz/podporte-nas/klub-pratel-caritas/
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
https://www.fulsoft.cz/33/117-2001-sb-zakon-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-verejnych-sbirkach-ve-zneni-ucinnem-k-1-7-2017-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDDc0wby7MghYCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/117-2001-sb-zakon-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-verejnych-sbirkach-ve-zneni-ucinnem-k-1-7-2017-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDDc0wby7MghYCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/117-2001-sb-zakon-o-verejnych-sbirkach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-verejnych-sbirkach-ve-zneni-ucinnem-k-1-7-2017-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDDc0wby7MghYCD-vMUnwPlw/
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Zdá se, že dárce nemá v ruce prakticky žádný jednoduchý a přitom spolehlivý nástroj nebo 

způsob, jak efektivitu nakládání s poskytnutým darem ověřit – ani zjistit. V lepším případě je 

možné se od příjemce daru dozvědět, jak sám efektivitu nakládání s darem hodnotí. 

Neexistuje však jednotná metodika, podle níž by se provozní a administrativní náklady 

vypočítávaly, ani více či méně sjednocené pojetí toho, co jsou ještě „provozní náklady“ a co 

už jsou náklady programové, tzn. „co už jde přímo na pomoc konkrétním lidem“. I data, která 

se dají získat, budou tedy velmi pravděpodobně vypočítána podle rozdílného klíče a mezi 

různými organizacemi rozhodně nebudou srovnatelná. Proto je potřeba si přiznat, že naše 

dobročinné darování se opírá především o důvěru a že nic jiného většinou k dispozici 

nemáme. Přitom můžeme vycházet z toho, že bezúhonná pověst a dobré jméno, jež se 

přenášejí v důvěru veřejnosti a důvěru dárců, jsou tím nejcennějším, co nezisková organizace 

má – dohromady s kreativitou a nasazením lidí, kteří spoluvytvářejí její činnost. 

 

1.7.1.3. DOBRÝ ANDĚL – JE TO FÉR? 

Dnes již v České republice velmi dobře známý filantropický projekt Dobrý anděl (který 

původně vymyslel a založil slovenský podnikatel Andrej Kiska a díky jehož úspěchu se 

natolik veřejně proslavil, že o několik let později zvítězil v prezidentských volbách) na 

deklarované efektivitě nakládání s darem postavil celou komunikační kampaň svého 

filantropického projektu. Převzal ji též Petr Sýkora, který projekt přenesl do České republiky. 

„Nadace Dobrý anděl pomáhá pravidelnými měsíčními příspěvky rodinám, které se 

v důsledku vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace. Veškeré příspěvky 

vybrané v daném měsíci od dárců – Dobrých andělů, nadace rozdělí do posledního haléře 

rodinám potřebných.“60 Dobrý anděl během několika málo let překonal více než dvojnásobně 

výnosy do té doby největší Tříkrálové sbírky. Slovenská i česká zkušenost ukazují, že pro 

dárce je skutečně velmi atraktivní nabídka: „vše, co darujete, půjde přímo na pomoc 

potřebným.“ Dokonce natolik, že si Dobrý anděl nechal svůj princip „do posledního haléře“ 

patentovat a vlastní na něj ochrannou známku. Na webu projektu je možné se dočíst, že 

provozní náklady platí „zakladatelé projektu a další filantropové“, ale ne každý dočte tak 

daleko, a tak projekt na první pohled budí dojem, že žádné provozní náklady nemá. 

Stamiliony korun, jež zakladatelé investují do provozu systému a hlavně do masívní, 

                                                 
60 Dobrý anděl. (n.d.) Jak to funguje? [webová stránka]. Získáno 3. června z https://www.dobryandel.cz/stante-

se-

da/?gclid=CjwKCAjwtO7qBRBQEiwAl5WC21UFE7w8qXtRx3s9tkB0z8qT_mMeWrxlQTFebAEyCHwTO8cs

ZI-0gBoCgKEQAvD_BwE 

https://www.dobryandel.cz/stante-se-da/?gclid=CjwKCAjwtO7qBRBQEiwAl5WC21UFE7w8qXtRx3s9tkB0z8qT_mMeWrxlQTFebAEyCHwTO8csZI-0gBoCgKEQAvD_BwE
https://www.dobryandel.cz/stante-se-da/?gclid=CjwKCAjwtO7qBRBQEiwAl5WC21UFE7w8qXtRx3s9tkB0z8qT_mMeWrxlQTFebAEyCHwTO8csZI-0gBoCgKEQAvD_BwE
https://www.dobryandel.cz/stante-se-da/?gclid=CjwKCAjwtO7qBRBQEiwAl5WC21UFE7w8qXtRx3s9tkB0z8qT_mMeWrxlQTFebAEyCHwTO8csZI-0gBoCgKEQAvD_BwE
https://www.dobryandel.cz/stante-se-da/?gclid=CjwKCAjwtO7qBRBQEiwAl5WC21UFE7w8qXtRx3s9tkB0z8qT_mMeWrxlQTFebAEyCHwTO8csZI-0gBoCgKEQAvD_BwE
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všudypřítomné reklamy, zůstávají mimo zájem přispěvatelů; ti se mohou radovat, že každá 

korunka jejich daru došla svému určení, tedy pomohla konkrétnímu člověku v těžké situaci. 

Zdá se, že takové by podle mnohých dárců kvalitní dobročinné projekty měly být. 

 

Nechceme snižovat úspěchy nadace Dobrý anděl. Je to dobře vymyšlený a fungující projekt, 

jenž podle všeho přivedl k dobročinnému dárcovství spoustu lidí, kteří dříve na dobročinné 

účely nepřispívali; a stalo se tak právě díky tomu, že jim dokázal jednoduše odpovědět na 

patrně nejčastěji kladenou otázku ve filantropii: kolik z mého daru se „ztratí po cestě“ (tedy 

kolik půjde na platy, na nájem, na telefony, zkrátka na provoz těch, kdo pomáhají)? Z pohledu 

ostatních organizací, například těch, které poskytují podporovaným rodinám specializované 

zdravotní a sociální služby, je ovšem tato zpráva pro dárce velmi problematická a někteří ji 

považují za neférovou. Naprostá většina neziskových organizací totiž není v situaci, kdy by 

jim provozní náklady hradil jejich zakladatel nebo jiný mecenáš, a tak jim nezbývá než 

přiznat, že provozní náklady mají. Ty tvoří standardní součást jejich rozpočtu, a ačkoli šetří, 

jak mohou, platí za nájem, za telefony, za energie nebo za topení stejně jako všichni ostatní, a 

jejich ředitelka i účetní, které nevykonávají přímou práci s klienty, dostávají běžnou mzdu. 

Není na tom nic nepřiměřeného ani nadstandardního. Výše provozních nákladů se 

samozřejmě velmi liší podle typu a zaměření organizace – a také podle metodiky výpočtu – 

ale nejčastěji se pohybuje mezi 15–20 % z celkového rozpočtu. To je sdělení, které by většina 

neziskových organizací potřebovala otevřeně sdělit veřejnosti, aby si dárci a potenciální dárci 

zvykali, že je to normální a že to není známka neefektivního nakládání se zdroji ani 

nepoctivosti. K tomu však kampaň Dobrého anděla nepřispívá, ba naopak. Místo 

vysvětlování, které se ve vztahu k početné skupině drobných dárců vždy ukazuje jako složitá, 

mravenčí práce na dlouhou dobu, dárcům potvrzuje jejich nejčastější obavy a předsudky – a 

přichází s bezkonkurenční nabídkou: 100 % daru příjemcům pomoci. Přitom ale nelže,61 takže 

jí lze těžko vyčítat něco jiného než jistou necitlivost k prostředí, které spoluvytváří, a značnou 

zištnost, s níž nadbíhá dárcům. 

 

1.7.1.4.  CO MÁME K DISPOZICI? 

Provozní náklady příjemců jsou jedním z kritérií posuzování efektivity využití a nakládání 

s dobročinnými dary a příklad Dobrého anděla dokládá, že pro mnohé dárce to bývá kritérium 

                                                 
61 Srov. Dobrý anděl, nadace. (2019). Výroční zpráva nadace Dobrý anděl 2018. Dostupné z 

https://www.dobryandel.cz/wp-content/uploads/2019/06/Dobry-andel_VZ-2018.pdf 

https://www.dobryandel.cz/wp-content/uploads/2019/06/Dobry-andel_VZ-2018.pdf
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zásadní. Jeho výpovědní hodnota, pokud se týká skutečné efektivity práce příslušné 

organizace, přitom může být dosti omezená, a vysoké provozní náklady nemusejí nutně 

znamenat neefektivitu (práce nebo nakládání s prostředky). Kupříkladu provozní náklady 

nadace, která rozdělí milion korun ve dvou velkých grantech každý rok dvěma stejným 

příjemcům, budou v porovnání s provozními náklady nadace, jež tutéž částku rozdělí v 

několika otevřených grantových kolech stovce příjemců (takže pak musí uzavřít smlouvy, 

monitorovat, vyhodnotit, uzavřít a vyúčtovat sto grantů), naprosto minimální. V prvním 

případě půjde nejspíše o pár dobrovolných členů správní rady, kteří podepíší smlouvy a 

vyhodnotí závěrečné zprávy, ve druhém případě se patrně bude jednat o organizaci, jež 

zaměstnává alespoň pět lidí, potřebuje kancelář a další administrativní zázemí. O efektivitě 

ani o kvalitě jejich práce ale tento nepoměr nevypovídá zhola nic.  

 

Pokud bychom jako dárci chtěli měřit efektivitu práce, tedy onen často zmiňovaný poměr 

„cena/výkon“, museli bychom hledat ještě jiná, další kritéria a metriky, které by nám ukázaly, 

s jakými náklady organizace dosahují svých cílů, jaké jsou skutečné dopady jejich práce a 

jaké jsou náklady na jejich dosažení – nejspíše v porovnání s dopady a náklady jiných 

programů podobně zaměřených organizací. A to je ještě výrazně složitější a ošemetnější 

zadání než pouhé orientační sledování míry provozních nákladů, jakkoliv i to má své výrazné 

limity. Pokud ale člověk chce pomáhat co nejúčinněji, tedy pokud si přeje, aby každá koruna, 

kterou daruje na dobročinné účely, byla co nejlépe využita a přinesla co nejvíce dobrého, je 

potřeba se o to pokusit… Nebo je přinejmenším dobré si tuto otázku položit a hledat na ni za 

sebe odpověď. Dokonce je to klíčová myšlenka celého „hnutí“, jemuž se budeme věnovat 

v následující kapitole. 

 

1.7.1.5.  EFEKTIVNÍ ALTRUISMUS: SYNDROM OSKARA SCHINDLERA 

Nick Cooney otevírá svou vlivnou knížku „How to Be Great at Doing Good“ vzpomínkou na 

jednu ze závěrečných scén filmu Schindlerův seznam. Film nejenže byl natočen podle 

skutečných událostí, ale jeho režisér Steven Spielberg navíc investoval velké úsilí a značné 

prostředky do sběru výpovědí pamětníků přeživších holocaust a ve výzkumu pokračoval ještě 

dlouho po natočení filmu, takže obsahově tento rozhovor vychází z konkrétních svědectví, 

ačkoli je jeho filmová podoba samozřejmě fikcí. Rozhovor Schindlera s jeho židovským 

přítelem Sternem probíhá ve filmu následovně: 
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Schindler: Mohl jsem jich dostat ven víc. Mohlo jich být víc. Nevím… Kdybych jenom… 

Mohlo jich být víc. 

Stern: Oskare, jedenáct set lidí žije jenom díky tobě. Podívej se na ně. 

Schindler: Kdybych vydělal víc peněz… Rozházel jsem tolik peněz. To si nedovedeš představit. 

Kdybych tak jenom… 

Stern: Díky tomu, co jsi udělal, tu budou celé generace. 

Schindler: Neudělal jsem dost. 

Stern: Udělal jsi tolik. 

Schindler: Tohle auto. Göth by ho býval koupil. Proč jsem si to auto nechal? To je deset lidí. 

Deset lidí. Dalších deset lidí. … A tahle brož. Dva lidi. Je to zlato. Další dva lidi. Dal by mi za 

to další dva, nebo aspoň jednoho. Jednoho dalšího člověka. Člověka, Sterne, za tohle. Mohl 

jsem dostat ven ještě jednoho člověka … a neudělal jsem to. A … neudělal jsem to!62 

 

Schindler byl pohřben na hoře Sión a na jeho náhrobku je napsáno: Zachránce životů 1200 

pronásledovaných Židů, který nebude zapomenut. Přestože prokázal obrovskou odvahu a 

s nasazením vlastního života zachránil mnoho lidí, lituje na sklonku života, že nevykonal víc. 

Uvědomuje si, že mohl začít dřív, že mohl být ještě chytřejší a metodičtější a že by býval 

mohl pomoci dalším. Dominantním pocitem není dobrý pocit z toho, co všechno udělal, ale 

lítost nad tím, co neudělal, protože to nestihl nebo na to nepomyslel. Působivá filmová scéna 

podle Cooneyho přesně shrnuje základní myšlenková východiska efektivních altruistů: 

pomáhat ostatním je možné různou měrou a různými způsoby. Pokud se chceme vyhnout 

lítosti, kterou pociťoval Oskar Schindler, měli bychom o své pomoci druhým pečlivě 

přemýšlet; abychom si mohli být jistí, že jsme vykonali co nejvíc dobrého, tedy že to, co jsme 

mohli na pomoc druhým nabídnout – nejčastěji určitou sumu peněz – bylo využito tak, že to 

přineslo co největší užitek.  

 

Zjevně není náhoda, že Cooney v citovaném rozhovoru Schindlera a Sterna vypustil úvodní 

větu, kterou Stern pronese poté, co mu dá dárek na památku: To je z Talmudu, je tam 

napsáno: „Kdo zachrání jeden život, zachránil celý svět.“ To už se totiž efektivním 

altruistům do jejich přemýšlení o filantropii moc nehodí. 

 

                                                 
62 Spielberg, S. (Co-producer/Director), & Zaillian, S. (Writer). (1993). Schindler's List [film]. United States: 

Universal Pictures. Závěrečná scéna Schindler's List's ending scene [videosoubor]. Získáno 20. srpna 2019 z 

https://www.youtube.com/watch?v=vOoWpTxKJGA 

https://www.youtube.com/watch?v=vOoWpTxKJGA
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Australský filosof Peter Singer, který je jedním z duchovních otců efektivního altruismu a 

který jej ve svých knihách i četných článcích a přednáškách vybavil základní argumentací a 

podložil myšlenkovými východisky, shrnuje efektivní altruismus takto:  

 

Typické jednání efektivního altruisty může vypadat kupříkladu následovně: 

- žije skrovně a daruje podstatnou část svého příjmu – často výrazně více než tradiční 

desátek – nejefektivnějším dobročinným organizacím; 

- zkoumá, které dobročinné organizace jsou nejefektivnější, diskutuje o tom s ostatními 

a studuje relevantní nezávislé zdroje a hodnocení; 

- vybere si profesní kariéru, ve které bude co nejvíc vydělávat, ne však proto, aby žil 

v nadbytku, ale proto, aby mohl vykonat více dobrého; 

- … daruje část svého těla – krev, kostní dřeň nebo i ledvinu – cizímu člověku 

(Singer 2015: 3). 

 

Velmi jednoduše řečeno je efektivní altruismus přístup ke světu (nebo možná zvolený životní 

styl), který vychází z přesvědčení, že člověk může nejen racionálně rozhodnout, co je dobré, 

ale také věrohodně posoudit a změřit, kolik dobrého lze vykonat; a pak darovat co největší 

část svých co nejvyšších příjmů na podporu dobročinných organizací, aby mohly za darovaný 

obnos vykonat co nejvíc dobrého. Efektivní altruisté vycházejí z toho, že svět, ve kterém lidé 

žijí déle a zažívají méně utrpení a více štěstí je – pokud vše ostatní zůstane stejné – lepším 

světem. A dále z toho, že hodnota jakéhokoliv lidského života kdekoliv na světě je úplně 

stejná, bez ohledu na náš osobní vztah nebo vazbu k němu. Často se tak oblíbeným 

zaměřením efektivních altruistů stává humanitární pomoc v nejchudších oblastech světa, 

protože tam je možné s co nejmenšími náklady „zachránit“ nejvíc životů. 

 

1.7.1.6.  FILANTROPIE JAKO ŽIVOTNÍ STYL 

Peter Singer ještě dodává: … efektivní altruismus je způsob, jak dát našim životům smysl a 

nalézat naplnění v tom, co děláme. Mnozí efektivní altruisté tvrdí, že se díky tomu, že konají 

dobro, také dobře cítí. Efektivní altruisté přímo prospívají druhým, ale často nepřímo 

prospívají i sobě. … Efektivní altruismus staví do nového světla starou otázku, jíž se zabývala 

filosofie i psychologie: jsme v konečném důsledku vedeni svými vrozenými potřebami a 

emočními reakcemi, přičemž naše racionalita je sotva víc než ospravedlňující kašírka, kterou 

překryjeme jednání, o jehož povaze bylo rozhodnuto dávno před tím, než jsme vůbec začali 
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racionálně zvažovat, co uděláme? Nebo může rozum hrát zásadní roli v určování podoby 

našeho života? Co vede některé z nás k tomu, aby překonali horizont vlastních zájmů a zájmů 

těch, které mají rádi, a brali v potaz zájem cizích lidí, budoucích generací a zvířat? (Singer 

2015: 63). Singer zde zdůrazňuje právě racionalitu v rozhodování, která přesahuje běžnou, 

často tradovanou nebo odkoukanou reaktivitu zvykového jednání a rozhodování, jež jsou 

v dobročinném darování jinak běžné.63 Efektivní altruismus je pro něj příkladem právě 

takového vítězství rozumu nad nereflektovanou přirozeností člověka. 

 

Oblast mravu, morálky a etiky jsou tři vrstvy jednání, které se doplňují, rostou ze sebe, 

vzájemně se umožňují. Efektivní altruismus rovinu morálky a etiky nerozlišuje, což by možná 

nemusel být vážný problém, jenže on morální vrstvu zcela ignoruje. Hlavním tématem 

efektivních altruistů je maximalizace vykonaného dobra. Efektivní altruismus předpokládá, že 

rozhodování, jak budeme jednat, je (nebo by mělo být) čistě racionální, a neroste ze 

zděděného, naučeného jednání, mravu. Dobrý mrav je pro efektivní altruisty bezcenný a do 

oblasti etiky vůbec nepatří. Pro efektivního altruistu může být například morálně 

neobhajitelné podpořit darem místní divadelní soubor namísto nákupu sítěk proti malárii, 

které vycházejí velmi výhodně v poměru nákupní cena / počet zachráněných životů. Nechme 

stranou otázku, zda je vůbec možné „zachránit“ život, nebo zda je možné jej pouze 

prodloužit, a že to nemusí být vždy k dobrému… Pokud přistoupíme na to, že spletitý a 

křehký konsenzus naší současnosti je samozřejmý a nepotřebuje naši pozornost a péči, a tudíž 

nepotřebujeme ani divadlo ani knihovnu ani fungující a kontrolované instituce nebo sociální 

programy, aby vůbec bylo možné uvažovat o tom, kolik moskytiér koupit, kam je poslat a 

komu, pak bychom o smyslu naší filantropie takto jednoduše uvažovat mohli. Jinak ne. 

 

Efektivní altruismus vyrostl z utilitarismu, což ale neznamená, že by každý efektivní altruista 

byl radikálním utilitaristou. Shodují se nicméně v tom, že rozhodující pro posuzování a 

hodnocení jednání jsou jeho dopady. To je od myšlení Immanuela Kanta a mnohých dalších 

(kteří vycházeli z toho, že pro hodnocení jednání je rozhodující záměr a dobrá vůle, jíž je 

člověk veden) dosti zásadní posun. Dopady jednání se totiž dostaví nutně až po něm, takže je 

nikdy nemáme pod kontrolou, nikdy v plné míře nevíme, k čemu naše jednání nakonec 

povede. Ačkoli kupříkladu Max Weber v tomto ohledu Kanta kritizoval a trval na tom, že při 

hodnocení jednání musíme s „předvídatelnými dopady“ počítat a brát je v úvahu.  

                                                 
63 Srov.: Singer (2011) a Singer (2016) 
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Kantovi to ale umožnilo formulovat známý kategorický imperativ: „Jednej jen podle té 

maximy (zásady), od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem.“ 64 Zkusme si 

představit, co by se stalo, pokud by všichni začali jednat podle návodů, které nabízejí 

efektivní altruisté. Pravděpodobně by nastala pohroma: ukončili bychom veškeré stávající 

sociální programy v bohatších zemích a všichni dárci by své dary začali posílat nemocným a 

hladovějícím v nejchudších oblastech, protože tam poměr cena/výkon vycházejí 

nejefektivněji, tedy nejlépe. Za pár let nebo desetiletí by se pak možná dostalo i na 

bezdomovce u nás v ulici – teprve až by na tom byli hůř než hladové děti v jižním Súdánu.  

 

1.7.1.7. SVŮDNOST PŘÍLIŠ JEDNODUCHÝCH ŘEŠENÍ 

Máme-li otevřít tázání po efektivitě pomoci a dopadech sociálních programů, stojíme před 

zásadní otázkou: CO přesně se měří a hlavně KDY se to měří. Efektivní altruismus tuto 

otázku explicitně nezodpovídá, snad ze strachu, aby se neobrátila proti němu, ale mezi řádky 

lze vyčíst jednoznačně: „počet zachráněných životů s nejnižšími náklady - teď“. Takovou 

míru zjednodušení ale nemůže ospravedlnit ani upřímná snaha přinejmenším něco 

objektivizovat a měřit. Mají-li být dopady našeho jednání bernou mincí pro jeho morální 

hodnocení, pak bychom měli mluvit o dopadech dlouhodobých. Jenže ty se měří mnohem 

obtížněji, kauzalita je těžko prokazatelná a je nesnadné rozhodnout, jaký časový horizont je 

pro dané posuzování přiměřený.  

 

Nemíníme, že měření dlouhodobých přínosů je tak složité, že nemá smysl pokoušet se dopady 

předvídat a kvantifikovat. Považujeme takovou diskusi za legitimní a důležitou a také za 

jediný způsob, jak pomoc a sociální programy zlepšovat. Neměli bychom se ale nechat zlákat 

představou, že si hledání a posuzování toho, co je dobré, můžeme zjednodušit na obyčejnou 

trojčlenku. Je to jistě svůdné a zní to báječně, stejně jako „zachráněný život“, ale je to marné. 

Smiřme se s tím, že co je dobré a správné by mělo být vždy v konkrétní situaci a 

v konkrétních vztazích předmětem otevřené veřejné diskuse a našeho vlastního hodnotového 

soudu, za který si také osobně poneseme odpovědnost – a že nemá cenu vyhlížet jednoduché 

technokratické řešení, pronikavý úsudek moudrého efektivního altruisty, který to za nás 

jednou pro vždy rozhodne a vyřeší. V tom je efektivní altruismus nejen naivní, ale především 

                                                 
64 Kant (1990: 83) 
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domýšlivý a značně sebestředný. Předpokládá totiž, že každý z nás přebírá globální 

odpovědnost za své rozhodování s ambicí spasit celý svět. 

 

Každý může v životě mnohé vykonat. Bezesporu záleží na tom, jak využije svůj čas, protože 

budoucnost zůstává otevřená. Považujeme za zdravé se společně s efektivními altruisty ptát, 

co máme dělat a co dělat nemáme. Jen nemůžeme souhlasit s tím, že na tyto otázky existují 

jednoduché, obecně platné odpovědi. Filantropie v konečném důsledku není nic jiného, než 

snaha právě na tyto otázky hledat a v konkrétních situacích a konkrétních vztazích nalézat 

odpovědi. 

 

1.7.2. DAROVÁNÍ Z POHLEDU PŘÍJEMCE 

Dalším vodítkem, které by mohlo pomoci při rozhodování, koho dobročinným darem 

podpořit, je posouzení způsobu, jakým organizace pracuje s dárci a zda se při tom drží 

nějakých pravidel nebo jednoduše „bere, kde se dá“.  

 

Některé organizace mají nastavená pravidla a hranice pro to, kdo je pro ně jako dárce 

nepřijatelný, a od koho by tedy podporu nepřijaly. Některé mají i pravidla pro to, s čím dárce 

nebudou oslovovat – omezení se v tomto případě nejčastěji týkají obrazového materiálu. 

Ukazuje se, že to nemusí být špatné orientační vodítko.  

 

1.7.2.1. ETICKÉ KODEXY FUNDRAISINGU 

V českém prostředí existují dva obecnější soubory pravidel, ke kterým se hlásí různé 

neziskové organizace. V prvním případě jde o etický kodex členů Klubu profesionálních 

fundraiserů při Českém centru fundraisingu a v druhém případě o etický kodex členů Koalice 

za snadné dárcovství. V obou případech jde v zásadě o deklaratorní nástroje seberegulace, 

jejichž prostřednictvím se signatáři zavazují k dodržování definovaných zásad, pravidel a 

hranic a také – či možná především – dávají najevo, co v jednání s dárci a v pěstování vztahů 

s nimi považují za přiměřené a správné. Vzhledem k zaměření této práce by zde zřejmě bylo 

přesnější nehovořit o „etickém kodexu“, ale kupříkladu o zásadách nebo pravidlech pro práci 

s dárci. Nicméně je celkem pochopitelné, že autoři použili tento v úzu běžně zavedený titul, 

který bude všem dobře srozumitelný. Zároveň je třeba uvést, že ani jeden z dokumentů není 

v praxi výrazněji propagován, signatáři se na něj často neodvolávají, ani se svým dárcům 

obvykle nechlubí tím, že se při jednání s nimi zavazují ctít určité hodnoty a držet se 
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deklarovaných zásad a pravidel. A to i přesto, že jsou oba dokumenty poměrně zdařile 

formulované. 

 

První text odděluje deklaraci organizace (tedy příjemce podpory) od deklarace toho, kdo o ni 

jménem organizace žádá (fundraisera): 

 

„Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci 

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, 

že: 

1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená 

písemně nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme 

ho. 

2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně. 

3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky a řídíme se přitom zásadami, které 

zveřejňujeme. 

4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou. 

5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací 

listinu) výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp. 

6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude 

nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich 

zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera. 

  

Etický kodex fundraisera 

1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná. 

2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá 

a nevyvíjí nátlak. 

3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní. 

4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním 

organizace a s etickými pravidly organizace. 

5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné 

organizace. 

6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou. 
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7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou 

činnost. 

8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.“65 

 

Druhý kodex řeší situaci z pohledu dárce a jeho přiměřených očekávání: 

 

„Etický kodex koalice Za snadné dárcovství 

1. Dárce bude informován o poslání a práci neziskové organizace, o účelu, na který bude 

dar použit, a o způsobilosti organizace využít dar účelně v souladu s posláním. 

2. Dárce bude informován o lidech působících ve vedení neziskové organizace. Rovněž 

má právo očekávat, že je daná organizace spravována zodpovědně, nezávisle a 

efektivně. 

3. Dárce má přístup k aktuálním výročním a finančním zprávám organizace. Pokud dárce 

daruje peníze na určitý účel, na tento účel by měly být použity. 

4. Dárce obdrží odpovídající poděkování. 

5. Dárce bude mít jistotu, že s ním ze strany neziskové organizace bude jednáno 

profesionálně a v souladu s pravidly slušného chování a žádost o dar a jeho využití 

bude podána jasným, zřetelným a nematoucím způsobem. 

6. Dárce bude mít jistotu, že s jeho osobními údaji a informacemi týkajícími se daru bude 

zacházeno v souladu se zákonem. 

7. Dárce má právo žádat o vymazání svých osobních údajů z databází, které nezisková 

organizace využívá pro informování dárce, a jistotu, že to nezisková organizace 

neprodleně udělá. 

8. Dárce má možnost pokládat otázky týkající se poskytnutého daru a práce neziskové 

organizace a jistotu, že na ně obdrží rychlou, pravdivou, úplnou a otevřenou odpověď. 

9. Dárce má jistotu, že cíle, vize a poslání NNO neporušují lidská práva či nějak 

neznevýhodňuje občany.“66 

 

1.7.2.2. PŘIJATELNOST DÁRCE 

                                                 
65 České centrum fundraisingu. (n.d.). Etický kodex [webová stránka]. Získáno 4. února 2019 z 

https://fundraising.cz/ccf/kluby-fundraiseru/ 
66 Za snadné dárcovství, z.s. (n.d.). Etický kodex [webová stránka]. Získáno 4. února 2019 z 

http://www.snadnedarcovstvi.cz/o-koalici/eticky-kodex/ 

https://fundraising.cz/ccf/kluby-fundraiseru/
http://www.snadnedarcovstvi.cz/o-koalici/eticky-kodex/
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Řada organizací, ať už se k některému z těchto kodexů hlásí nebo ne, si pak pro sebe 

nastavuje vlastní doplňující pravidla ohledně přijatelnosti dárců. Například známý pražský 

mobilní hospic Cesta domů se hlásí k prvnímu z uvedených kodexů a k němu doplňuje ještě 

dvě pravidla, která obecně shrnují, kdo je pro ně nepřijatelný nebo problematický dárce: 

 

„Vlastní etické limity fundraisingu Cesty domů 

Kromě výše uvedených obecných etických zásad fundraisingu se Cesta domů hlásí k 

následujícím bodům specifickým pro její působení: 

 

1.  Nepřijatelnost darů od klientů a jejich rodin v době smluvního vztahu: V době trvání 

smluvního vztahu s klientem a pečující rodinou nepřijímá hospic ani jeho jednotliví 

pracovníci od klientů či jejich rodin žádné finanční dary. Podobně i později, v době 

truchlení, k případným nabídkám finanční podpory od svých bývalých klientů 

přistupujeme s nejvyšší citlivostí, protože se tak chceme vyhnout jakémukoli náznaku 

možné, i když nechtěné, manipulace či využívání křehké osobní situace dotyčných. 

2.  Dary od pohřebních služeb a farmaceutických firem: Vzhledem k zaměření činnosti 

Cesty domů přistupujeme k darům od pohřebních služeb a farmaceutických firem s 

obezřetností a veřejně prohlašujeme, že přijetí takového daru nebude mít žádný vliv na 

námi poskytované služby.“67 

 

Podstatná část organizací nepřijímá dary od trestně stíhaných osob, od aktivních politiků a od 

politických stran. Řada ekologických organizací odmítá dary od firem, které znečišťují 

životní prostředí. Například Greenpeace pro jistotu odmítá podporu od všech firem a také 

z veřejných rozpočtů a celá její činnost je financovaná výhradně z darů jednotlivých dárců – a 

prospívají velmi dobře, protože to o nich většina příznivců ví a uvědomuje si, že pokud chce, 

aby Greenpeace dál dělala svou práci, nikdo jiný za ně podporu této organizace nezařídí. 

Mládežnické organizace často odmítají podporu od tabákových firem nebo firem, které 

vyrábějí alkohol, podobně jako organizace, jež pracují se závislostmi. Některé lidskoprávní a 

advokační organizace nepřijímají podporu od dárců, kteří jsou spojováni s privatizačními 

kauzami devadesátých let (např. Člověk v tísni). A najdou se i takové, jež mají nastavený 

postup, jak se rozhoduje o tom, zda dar bude přijat nebo ne – například Nadace Via v případě 

                                                 
67 Cesta domů, z.ú. (n.d.). Etický kodex fundraisingu [webová stránka]. Získáno 4. února 2019 z 

https://www.cestadomu.cz/eticky-kodex-fundraisingu 

https://www.cestadomu.cz/eticky-kodex-fundraisingu
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pochybností nechá zpracovat profil potenciálního dárce od dvou nezávislých osob a na jejich 

základě pak rozhodne správní rada nadace. 

 

1.7.2.3. MOŽNÁ KRITÉRIA PRO ROZHODOVÁNÍ O PŘIJATELNOSTI 

Současná praxe ukazuje hned několik skutečností. Organizace většinou prohlašují, že se vůči 

dárci budou chovat slušně, deklarují otevřenost, pravdomluvnost a dobré informování o tom, 

jak bylo s darem naloženo, slibují držet se veřejně proklamovaných cílů a svého poslání a 

adekvátně dárci za podporu poděkovat. Čili opravdu nic, co by zásadně přesahovalo běžnou 

slušnosti. Podstatné jsou dva závazky: přijímání darů jen od těch dárců, kteří jsou pro 

organizaci přijatelní, a transparentní zveřejňování zpráv o činnosti a finančních zpráv (tzn. 

výroční zprávy), což je ze zákona povinné pouze pro nadace, nadační fondy, obecně 

prospěšné společnosti a zapsané ústavy; pro občanská sdružení (čili pro dnešní zapsané 

spolky) to povinné není. Zveřejnění výroční zprávy s finanční závěrkou, již si dárce může 

dohledat na webové stránce organizace, případně ve veřejném rejstříku, je tedy možné vnímat 

jako příznivý indikátor. Ten vypovídá o jisté serióznosti, profesionalitě a také 

transparentnosti, s jakou organizace veřejně poskytují shrnující informace o své činnosti, 

výsledcích a financování. U spolků je to navíc nad rámec zákonem ukládaných povinností 

(alespoň u některých; dosti veřejných a institucionálních dárců totiž výroční zprávu požaduje 

a její zveřejnění podmiňuje některé typy grantové nebo dotační podpory, takže ji nelze 

považovat za „dobrovolnou“). 

 

Závazek žádat a přijímat dary jen od dárců, kteří jsou pro danou organizaci přijatelní, 

znamená, že organizace z vlastního rozhodnutí prošla určitým procesem nebo vnitřní diskusí 

o tom, co to v jejím konkrétním případě znamená, a dosáhla rámcové shody v tom, kdo je pro 

ni jako dárce nepřijatelný. Tato interní debata bývá velmi zajímavá a absolvovat ji je pro 

dobročinné organizace rozhodně zdravé. Ideální je výstup zveřejnit, protože může být 

důležitý i pro stávající dárce. Pokud tedy organizace na svém webu takový konsenzus 

zveřejňuje a jasně deklaruje, kdo je pro ni jako dárce nepřijatelný, je to možné považovat za 

velmi dobrý indikátor. Indikátor toho, že máme co do činění s organizací dobře vedenou, 

hodnotově zorientovanou, která si rozumí, přemýšlí o svých zaměstnancích, klientech i 

dárcích a nebere dary od každého. 
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Zároveň je potřeba dodat, že dobročinné organizace jsou tematicky velmi rozmanité, takže 

pravidla pro přijatelnost podpory není možné nastavit univerzálně (kromě velmi 

jednoduchých a jednoznačných kategorií typu trestní stíhání nebo právoplatné odsouzení, 

případně čistý trestní rejstřík nebo politická angažovanost). Kritéria pro přijatelnost nebo 

nepřijatelnost dárce se v konkrétní organizaci často formují nejméně ve třech ohledech:  

1. ohled na zaměstnance, tzn. hodnotové ukotvení zaměstnanců a vedení, včetně správní 

rady organizace; 

2. ohled na klienty, tzn. vyloučení problematických okruhů dárců ve vztahu ke klientům 

(například nepřijímání darů od farmaceutických firem v případě organizací pracujících 

s lidmi se zkušeností s duševní nemoci, např. Fokus Praha); 

3. ohled na dárce a podporovatele, tzn. preference a hodnotové ukotvení ostatních dárců 

(řada dárců, individuálních i nadačních, nechce být spojována s konkrétními jmény 

nebo skupinami osob, s konkrétními podnikatelskými skupinami atp., například tak, že 

se vedle sebe ocitnou v poděkování dárcům ve výroční zprávě nebo spolu zasednou 

k jednomu stolu na setkání dárců. Přijímání dobročinných darů je totiž v jistém ohledu 

vytvářením „klubu“ nebo, řekněme, určitého společenského okruhu, který spojují 

hodnoty, pohled na svět a zájem o dané téma). 

 

1.7.2.4. PŘIMĚŘENOST FORMY ŽÁDOSTI O PODPORU 

Dalším užitečným vodítkem při rozhodování může být forma žádosti o dar. Důvěryhodné 

organizace si uvědomují, že základem filantropie je vztah důvěry, na jehož základě se dárce 

svobodně rozhoduje, zda chce pomoci; proto se záměrně vyhýbají nátlaku. Pocit citového 

vydírání přitom může v komunikaci a při žádosti o podporu velmi snadno vzniknout, jelikož 

mnohá témata, kterým se organizace věnují, jsou skutečně naléhavá. Seriózní dobročinné 

organizace se proto cíleně vyhýbají používání fotek zubožených dětí nebo zjevně trpících lidí. 

Ostatně se to objevuje také jako zásada v etickém kodexu: klient není ukazován v nedůstojné 

situaci ani vystavován jako zvíře v ZOO a veškerá komunikace s dárcem má být vedena tak, 

aby dárce nebyl tlačen do kouta ani se tak necítil. Například ve Velké Británii vydává 

zastřešující organizace DEC (Disaster Emergency Commission), jež sdružuje čtrnáct velkých 

britských organizací poskytujících humanitární a rozvojovou pomoc a koordinuje také 

oslovování dárců, přesně formulovaná pravidla pro přípustnost užití vizuálních materiálů 
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v komunikaci s dárci.68 U nás zatím nic obdobného nefunguje, nicméně o tématu se živě 

diskutuje a české Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) navrhlo dokument, který shrnuje 

zásady a cíle pro komunikaci s veřejností – včetně dárců a potenciálních dárců69 – a jenž lze 

v tomto směru považovat za první vlaštovku. 

 

1.7.2.5. PŘÍKLAD NETRANSPARENTNÍCH NADAČNÍCH FONDŮ 

Pokud by tedy žádost o podporu obsahovala obrazový materiál, který ukazuje podvyživené či 

zubožené děti nebo staré lidi, děti za ostnatými dráty, trpící nebo plačící osoby atp., lze si 

odvodit, že se nejedná o důvěryhodnou, zavedenou a profesionální organizaci. V lepším 

případě by mohlo jít o snaživé amatéry vedené dobrými úmysly, jimž jen chybí zkušenost i 

dobrý vkus, v horším případě o podvodníky. Obdobný styl komunikace byl charakteristický 

například pro skupinu podezřelých nadačních subjektů, které kdysi působily – a některé stále 

působí – také u nás. Kupříkladu od činnosti Nadačního fondu dětí matky Terezy se svého času 

distancovalo i Arcibiskupství pražské.70 Analýze jejich financování a práce s dárci se autor 

věnoval podrobně již dříve, zde zařazujeme zkrácené shrnutí z nepublikované analýzy, která 

se zabývala následujícími nadacemi a nadačními fondy: Gandhi - nadační fond pro 

hladovějící (GNFH), Nadační fond dětí matky Terezy (NFDMT), Nadace mezinárodní 

lékařské pomoci (NMLP), Nadační fond světové pomoci (NFSP) a Nadace světového fondu 

dětí (NSFD). Všechny uvedené organizace prošly v letech 2011–2015 likvidací. Nadace 

mezinárodní lékařské pomoci a Nadace světového fondu dětí jsou nadále zapsány v nadačním 

rejstříku, funkční jsou i jejich webové stránky.71  

 

                                                 
68 Srov. DEC, Disasters Emergency Committee. (2009, leden). Open information policy [webová stránka]. 

Dostupné z https://www.dec.org.uk/article/open-information-policy-january-2009 
69 Barošová Lajdová, M. (2014: 12). Dostupné také on-line: http://www.fors.cz/wp-

content/uploads/2015/03/Komunikacni-ramec_FINALweb.pdf 
70 Arcibiskupství pražské. (2008, 1. března). Varovné upozornění na Nadační fond dětí Matky Terezy [webová 

stránka]. Dostupné z http://www.apha.cz/upozorneni-na-nadacni-fond-deti-matky-terezy 
71 Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Úplný výpis z nadačního rejstříku. (n.d.). Nadace Světového fondu dětí, N 650 

vedená u Městského soudu v Praze. Dostupné z https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=691180&typ=UPLNY 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin, Úplný výpis z nadačního rejstříku. (n.d.). Nadace mezinárodní lékařské pomoci, 

N 651 vedená u Městského soudu v Praze. Dostupné z https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=691182&typ=UPLNY 

Nadace Světového fondu dětí [webové stránky]. (n.d.). Získáno 26. srpna 2019 z https://nsfd-cz.org/v2/index.php 

Nadace mezinárodní lékařské pomoci [webové stránky]. Získáno 26. srpna 2019 z http://www.nmlp-cz.org/ 

Nadace Světového fondu dětí. (2018). Auditorská zpráva, účetní uzávěrka a výroční zpráva. Získáno 26. srpna 

2019 z http://www.nmlp-cz.org/MMI-CZ_Annual_Report_2017.pdf 

https://www.dec.org.uk/article/open-information-policy-january-2009
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Shrnutí analýzy:72 

Vše naznačuje tomu, že výše uvedené nadační fondy a nadace vykonávají koordinovanou 

činnost, která je velmi neprůhledná, její výsledky neprůkazné, a zdá se pravděpodobné, že 

jejím cílem je osobní prospěch soukromých osob. Tato činnost je vzhledem k neprůkaznosti a 

agresívnímu způsobu komunikace s dárci bezesporu za hranicí etického jednání a je možné, 

že se pohybuje i za hranicí zákona (daňový únik). 

 

Všechny uvedené organizace provozují webovou stránku – stránky jsou statické, nepříliš 

udržované, nenajdeme na nich aktuální informace, novinky, čerstvá vyjádření, stanoviska, 

informace o chystaných akcích, do kterých by bylo možné se zapojit. Stránky nenabízejí 

interakci. Jedinou možností přispět je standardní bankovní převod na běžný účet organizace 

(anglické stránky NMLP, NSFD a NFDMT nabízejí možnost platby kartou on-line). Všechny 

organizace mají zřízený účet u téže banky (Fortis Bank SA/NV – Ovocný trh 8, Praha 1, 

http://www.bnpparibas.cz/en/home/default.asp). 

 

Poslání organizací jsou popsána velmi obecně a neurčitě, objevují se v nich nicméně zjevně se 

opakující motivy a formulace: 

Nadace světového fondu dětí: Přímá pomoc postiženým dětem, jejich rodinám a komunitám, 

ve kterých žijí, a to na celém světě, a vzdělávání veřejnosti v oblasti sociálních 

a ekonomických problémů, s nimiž se setkávají postižené děti v různých kulturách. Přímá 

pomoc zahrnuje distribuce potravin a informace o výživě, ubytování a zajišťování přístřeší, 

vzdělání, zdravotní péči, pomoc rodinám a komunitám a jiné základní potřeby a služby, 

včetně pomoci v nouzi v případě katastrof. 

 

Nadace mezinárodní lékařské pomoci: Poskytování zdravotní péče nemocným, trpícím 

a jiným potřebným po celém světě, a to zejména ve formě humanitárních projektů v zemích 

zasažených katastrofami nebo endemickými nemocemi, které mají za cíl zajistit potřebné 

lékařské zázemí a vybavenost, distribuci léků a jiných léčiv vhodných pro léčbu ve 

specifickém prostředí. Cílem nadace je rovněž snaha zajistit poskytování, popř. podporu 

primární zdravotní péče v takovémto prostředí. 

 

                                                 
72 Kroupa, J. (2013). Informace o neprůhledných nadacích a nadačních fondech, které v ČR provádějí direct-

mailingové kampaně. Nepublikovaný rukopis. 



 

 

 

118 

NF Světové pomoci: Hlavním úkolem nadačního fondu je zmírnit chudobu, utrpení a nouzi 

trpícím lidem po celém světě, dále pak věnovat nadační příspěvky, pomáhat, vzdělávat 

a rozšiřovat obecné povědomí o sociálních, politických a ekonomických problémech, které se 

bezprostředně dotýkají postižených lidí a poskytovat humanitární a jinou nutnou pomoc při 

zmírňování chudoby, nemocí a utrpení těchto lidí po celém světě. 

 

Gandhi NFH: Hlavním účelem nadačního fondu je zmírnit chudobu, utrpení a nouzi, zajistit 

a propagovat zdravotní péči potřebným lidem po celém světě, bez ohledu na jejich rasu, 

vyznání, národnost či etnický původ, a to především formou materiální a lékařské pomoci. 

 

NFDMT: Poskytnutí pomoci v chudobě, nemoci a při utrpení potřebným dětem a jejich 

rodinám po celém světě, bez ohledu na jejich rasu, vyznání, národnost nebo etnický původ, 

prostřednictvím materiální, zejména potravinové a lékařské pomoci. 

 

Je nemožné zjistit, ve kterých konkrétních státech organizace skutečně působí. Nejčastěji je 

v textu uvedeno, že v rozvojových zemích, v chudých zemích, po celém světě atp. Nadace 

světového fondu dětí a nadace Mezinárodní lékařské pomoci uvádějí ve svých výročních 

zprávách (které uveřejňují na webu; NFDMT má na webu výroční zprávu z roku 2008, ostatní 

je na webové stránce nezveřejňují) výčet zemí, ve kterých působí, a ve výroční zprávě za rok 

2009 uvádí dokonce seznam jednotlivých podpořených organizací, včetně seznamu částek a 

rozdělení do jednotlivých zemí. Pokud v nadačním rejstříku vyhledáme výroční zprávy 

ostatních organizací (všechny je včas předkládají) a zorientujeme se v neurčitých a značně 

nepřehledných informacích, objevíme zde vágní informace, např. o sirotčinci v Zambii nebo o 

pomoci sestrám v Ugandě (GNFH), o studni v Bangore či potravinové pomoci v Darfúru 

(NFDMT), případně o protiparazitické medikaci v Keni (NMLP). Nenajdeme zde ovšem 

žádná čísla vztažená ke konkrétní pomoci či zemi, ani počet příjemců pomoci ani jiná 

specifika, toliko obecné statistiky o počtu lidí, kteří trpí hlady, nebo kolik lidí na světě zemře 

na tuberkulózu. 

 

Pět zkoumaných nadací / nadačních fondů při srovnání vykazuje tolik podobností, že to nelze 

považovat za náhodu: 

 struktura webových stránek všech organizací je téměř identická, včetně názvů rubrik a 

rolovacích menu; 
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 všechny organizace používají stejného auditora (Zdeněk Dvořák, auditor KA ČR č. 

1351, Zlatnická 7, Praha 1); Gandhi - nadační fond pro hladovějící tuto informaci 

neuvádí; 

 struktura výročních zpráv je skoro totožná; poněkud se odlišuje struktura zpráv 

nadačních fondů a nadací; 

 organizace používají převážně anonymní, ilustrativní fotografie a obrazový materiál (s 

výjimkou fotografií zakladatelů nebo členů správní rady);  

 nejčastěji kladené otázky jsou velmi podobné a je zřejmé, že si je autoři webových 

stránek napsali sami; 

 všechny zveřejněné texty jsou nekvalitně přeložené z angličtiny, překladatel evidentně 

neměl žádné zkušenosti s prací rozvojových neziskových organizací a texty nečetl 

nikdo z oboru, kdo by takovou zkušenost měl (zavádějící, nepřesné termíny – např. 

překlad „mission“ jako „misie“ místo „poslání“). Jinými slovy, je evidentní, že nadace 

nezaměstnává žádné české zaměstnance se zkušeností (byť minimální) s prací 

neziskových organizací působících v oblasti krizové, humanitární nebo rozvojové 

pomoci; 

 organizace používají obrazový materiál, který vytváří dojem duchovních osobností 

(nejčastěji řádových sester), jež jsou prezentovány jako garanti poskytované pomoci, 

přestože v případě NFDMT Arcibiskupství pražské již v roce 2008 vydalo prohlášení, 

že nadace nemá s církví ani s řádem žádnou spojitost a že nepožádala o povolení 

využívat jméno Matky Terezy řád Misionářek lásky, známější pod zlidovělým 

označením Sestry matky Terezy; 

 všechny webové stránky jsou provozovány v několika jazykových verzích – GNFH v 

devíti jazykových mutacích; 

 pozitivní zmínky o uvedených nadacích a nadačních fondech se neobjevují v běžných 

médiích; najdeme je však na několika webových stránkách (http://charity-news.org, 

http://www.non-profit-news.org, http://smart-donations.com), které byly registrovány 

stejnou firmou v týž den (28. července 2008, registrováno Domains by Proxy, Inc.); 

 primární metodou fundraisingu uvedených organizací je značně agresívní „direct 

mailing“, který je podobně neurčitý a rozmlžený co do obsahu, zato až nevkusně 

emocionální; mailingové zásilky jsou opět špatné kalkové překlady z angličtiny; 

všechny rozesílky prováděla firma Fundraising s.r.o. (http://www.fr-

http://charity-news.org/
http://www.non-profit-news.org/
http://smart-donations.com/#_blank
http://www.fr-global.net/home.home.0.html?&L=3
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global.net/home.home.0.html?&L=3), přestože tyto organizace na seznamu klientů 

firmy nelze najít; 

 NMLP a NSFD byly zapsány v týž den (12. 7. 2007) a sídlí na stejné adrese 

(Václavské náměstí 56, Praha 1); ostatní organizace byly založeny jindy: NFDMT 17. 

10. 2007, NFSP 17. 1. 2008, GNFH 12. 12. 2008) a sídlí na různých pražských 

adresách; 

 nadační fondy při kontaktu e-mailem nereagují, na telefonu je záznamník; 

 správní rady nadací / nadačních fondů tvoří menší množství neznámých občanů 

Spojených států amerických (nejčastěji ze západního pobřeží USA); organizace jsou 

vždy alespoň jednou osobou či rodinným příslušníkem personálně propojené, s 

výjimkou GNFH, který s ostatními organizacemi personálně propojen není, konkrétně: 

Nathan Barnes – člen SR a zřizovatel NFDMT; 

Bruce Barnes – revizor NFDMT, NFSP, NMLP, NSFD (oba Barnesovi sídlí na stejné adrese - 

95050 Santa Clara, Osborne Avenue 2358, USA); 

Crystal Chen – člen SR a zřizovatel NFDMT; 

Stanlay Chen – člen SR NMLP a NSFD (oba Chenovi sídlí na stejné adrese - 94087 

Sunnyvale, Edmonds Way 958); 

Ping Jong Chen – člen SR NSFD (jiná adresa ve stejném městě - 94087 Sunnyvale, Mary Ave 

1451); 

Joseph Lam – člen SR a zřizovatel NMLP, člen SR a zřizovatel NSFD; 

Stephanie Lam – člen SR NSFD; 

Ruth Kendrick – člen SR a zřizovatel NMLP, člen SR a zřizovatel NSFD (v některých 

dokumentech uložených u britské Charity Commission vystupuje Ruth Kendrick jako R. 

Kendrick Lam). 

 

1.7.2.6. NA HRANICI VKUSU A NA HRANICI ZÁKONA 

Finanční výkazy uvedené ve výročních zprávách jsou nepřehledné a používané kategorie 

velmi obecné a neprůkazné – nicméně je zřejmé, že náklady na administrativu a fundraising 

jsou velmi vysoké. 

 

NSFD hlásí příjmy od dárců v roce 2009 přes 16 milionů korun, výdaje přes 19,5 milionů. 

Výdaje jsou podle výroční zprávy strukturovány následovně: 

http://www.fr-global.net/home.home.0.html?&L=3
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Jinými slovy – administrativní náklady a fundraising dosáhly 6 milionů korun, tzn. více než 

40 %. 

 

U NMLP je to obdobné – příjmy od dárců měla celkem 9 milionů, výdaje pak 8 milionů, jak 

je znázorněno v následujícím grafu: 

 

 

Z 8 milionů výdajů putovalo 5,5 milionů na programy, 2,5 milionů na fundraising a 150 tisíc 

na administrativu. Výdaje na fundraising a provoz tedy dohromady činily 35 %. 

 

Účetní závěrka NFDMT z roku 2009 eviduje celkové příjmy v hodnotě přes 13 milionů 

korun. Z toho 8 milionů šlo na podporu projektů, 2,4 miliony na propagaci a propagační akce 

nadačního fondu (NF) a 3 miliony na provoz NF. Výdaje na administrativu a fundraising 

(skoro 5,5 milionu) představují tedy přes 40 % z celkových příjmů NF. Jinak řečeno lze 

konstatovat, že 67 % z toho, co nadace rozdá na projekty, utratí za provoz. 

 

GNFH měl v roce 2009 celkový příjem necelých 1,2 milionu korun, z toho 550 tisíc šlo na 

administrativní náklady nadačního fondu a 3,6 milionu na propagaci akcí pořádaných 

nadačním fondem. NF v roce 2009 neposkytl žádné nadační příspěvky a skončil s 

hospodářskou ztrátou 3 miliony, které vyplatil za „jiné služby“. 
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NFSP přijal v roce 2009 dary v hodnotě 1,9 milionu korun. Za „jiné služby“ – údajně spojené 

s propagační kampaní – zaplatil skoro 3,3 miliony korun. NF v roce 2009 neposkytl žádné 

nadační příspěvky a skončil s hospodářskou ztrátou skoro 1,5 milionu korun. Jak jsme uvedli 

výše, tento NF již v tu dobu na své webové stránce vyhlásil úpadek a likvidaci, která proběhla 

roku 2010. 

 

Všechny zkoumané organizace shodně uvádějí přehled dárců nad 10 tisíc korun, kterých je ve 

všech případech do dvaceti. Většina organizací vyzývá k odkazům ze závěti. 

 

Sečteme-li výdaje všech jmenovaných organizací, utratily v roce 2009 dohromady za 

fundraising téměř 16 milionů korun. Lze jen spekulovat o tom, kolik z toho mohlo skončit v 

kapse mezinárodně působící agentury Fundraising, s.r.o., založené původně na Slovensku, 

ovšem v Praze se sídlem na stejné adrese jako NMLF a NSFD (Václavské náměstí 56, Praha 

1). Výroční zprávu firma nezveřejňuje.  

 

Na základě analýzy a srovnání konkrétních faktů, které mohou posloužit jako příklad toho, 

jak by komunikace ve filantropii vypadat neměla, jsme zde ukázali, co může být vodítkem 

v rozhodování, komu dobročinný dar poskytnout, a co je potřeba prozkoumat a z dostupných 

zdrojů ověřit, když zvažujeme, zda podpoříme nějaký méně známý projekt nebo organizaci. 

V každém případě je důležité, aby dárci nebyli pasivní. Dobročinné darování je v první řadě 

jednou ze základních forem občanské angažovanosti a jako taková vyžaduje na straně dárce 

aktivitu a zájem. Je potřeba se ptát, vyžadovat informace, komunikovat, zajít se podívat, 

pomoci také jako dobrovolník. Jen tak si může být dárce jist, že podporuje dobře fungující 

projekty, organizace a konkrétní lidi, kteří dělají, co deklarují, a je na ně spolehnutí. 

 

1.7.3. JAK VYBÍRAJÍ OSTATNÍ 

Stále zřetelněji se ukazuje, že rozhodování o dobročinném dárcovství není banální ani snadné, 

protože dárce vybírá z předem neohraničeného okruhu možností a na základě předem 

nespecifikovaného počtu obtížně souměřitelných kritérií. Pojmenovali jsme několik 

indikátorů, které nám mohou napovědět: zveřejňování výroční zprávy a finanční závěrky, 

přihlášení se k existujícím etickým kodexům, zveřejněná pravidla přijatelnosti dárců pro 

konkrétní organizaci, přiměřenost a dobrý vkus při oslovování (především v použití 
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fotografií), komunikativnost. Jako inspirace poslouží též příklad ostatních dobročinných 

dárců. 

 

Britská výzkumnice Beth Breeze se podrobně dotazovala šedesáti pravidelných dárců ve 

Velké Británii na to, jak si vybírají příjemce své dobročinné podpory. Respondenti se 

překvapivě konzistentně shodovali v tom, že dobročinné aktivity směřují – a měly by směřovat 

především – k „potřebným“ (Breeze 2013). Zároveň se však také dosti jasně ukázalo, že 

pravidelný, loajální podporovatel konkrétní dobročinné organizace ještě vůbec nemusí 

znamenat, že jde o dárce, který dává promyšleně nebo strategicky. Rozhovory spíše potvrzují 

opak. … respondenti byli často až odzbrojujícím způsobem upřímní a otevřeně přiznávali, jak 

málo toho vědí o tématu i o organizaci, kterou podporují. Jeden respondent, ačkoli daruje 

několik tisíc liber ročně, uvedl svou odpověď slovy: „Já nebudu tím správným člověkem, 

kterého byste se měli ptát, protože mám obavu, že jsem tomu až tak moc přemýšlení 

nevěnoval.“ (Breeze 2013: 7). To je téma, jež se objevuje také ve shrnutí našeho vlastního 

zkoumání v praktické části této práce, a skutečně se zdá, že o motivacích a „strategiích“ 

dobročinných dárců přemýšlejí a spekulují hlavně příjemci. Pro ně jsou dobročinné dary 

otázkou přežití nebo kvality realizovaných programů. Většina dárců ale své dárcovství příliš 

strategicky nepojímá, nebo mu spíš vůbec nevěnuje tolik pozornosti, jak si příjemci myslí, a 

spíše reaguje na aktuální žádosti podle vlastních, velmi jednoduchých klíčů a vodítek. Všech 

šedesát respondentů byli dlouhodobí podporovatelé, jejich rozhodování při dobročinném 

darování se však nevyznačovalo pečlivostí a přemýšlivostí – ani před darováním, ani po něm 

(Breeze 2013: 8). 

 

1.7.3.1. MOC MOŽNOSTÍ SPÍŠE ODRAZUJE 

Britští respondenti si velmi často stěžují na zahlcenost žádostmi. Příliš široká škála možností 

je spíše ochromuje a vyčerpává, než aby jim přinášela radost z bohatého výběru. Spousta 

respondentů popisuje těžkosti, s nimiž se potýkají v okamžiku, kdy si mají vybrat mezi tolika 

organizacemi, které žádají o podporu (Breeze 2013: 8). To se zatím v České republice jako 

dominantní téma neobjevuje (podrobněji níže v praktické části). Jedním z důsledků se 

nicméně zdá být, že si dárci hledají a vytvářejí vlastní pomůcky, díky nimž se mohou 

v neziskovém sektoru zorientovat, aby se vůbec dokázali rozhodnout. Dobročinnost jako 

taková se zkrátka zdá být příliš široká, mnohotvárná a neuchopitelná, než aby se k ní běžný 

dárce dokázal vztahovat. Dárci si proto často vytvoří vlastní binární kategorizace a v těch pak 
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mají víceméně jasno: například pomoc v zahraničí vs. lokální pomoc; pomoc potřebným 

lidem vs. pomoc zvířatům nebo přírodě; podpora okrajových témat, pro která se hůře 

získávají dárci, vs. podpora bezproblémových, zřejmých témat; podpora potenciálu či 

talentovaných vs. podpora slabých a bezmocných atp. Přitom se ukazuje, že podstatná část 

dárců bývá předem rozhodnuta, která témata z principu nepodporují, ve smyslu: „na tohle já 

nedávám a nikdy dávat nebudu“. Řada respondentů ochotně vyjmenovala tematické okruhy 

činností, jež odmítá podporovat, ačkoli jsme se jich na to v rozhovorech explicitně neptali. 

Když už se s námi dobrovolně podělili o témata, jejichž podporu vylučují, téměř všichni měli 

potřebu vysvětlit zároveň své důvody (Breeze 2013: 11). Často se v této souvislosti objevuje 

také používání heuristik, tedy účelového, neopodstatněného zjednodušování komplexních 

otázek nebo řešení, mnohdy i tam, kde se dostáváme mimo věcnou podstatu samotného 

rozhodování. Příkladem může být například to, že se dárce rozhodne podpořit téma, které 

podporuje jeho oblíbený herec nebo známý, jehož názorů si váží. 

 

1.7.3.2. ROZHODOVÁNÍ PODLE OSOBNÍ PREFERENCE A VKUSU 

Podle Breeze se ovšem jako hlavní vodítko v rozhodování dárců jasně ukazují osobní 

preference a vkus dárce, tedy hlediska spíše estetická než obsahová a věcná. Osobní vkus 

dárce se při výběru příjemce dobročinné podpory ukázal být nejvýraznějším faktorem. 

Respondenti většinou hovořili o podpoře „témat, která je oslovují“, témat, která jsou „blízká 

mému srdci“, témat, která „u mě rezonují“, případně organizací, kterých „si vážím“ a které 

„rád podpořím“. Celkově by se dalo říci, že vkus a osobní preference dárců jsou mnohem 

významnější než potřeby příjemců pomoci (Breeze 2013: 12). Uváděné osobní preference jsou 

podle výpovědí dárců často spojované s konkrétními životními zkušenostmi dárců, s jejich 

životními příběhy a s prostředím, ve kterém se pohybují a se kterým spojují své životy. 

Individuální názor na dobročinné darování se formuje v průběhu celého života a konkrétní 

rozhodnutí o dobročinných darech jsou mnohdy úzce spojována s předchozími životními 

zkušenostmi a zážitky. Příklady autobiografických faktorů stojících za rozhodnutími o 

podpoře dobročinnosti se v rozhovorech objevovaly velmi často (Hay, Muller 2014). 

 

Obecnější tematické preference větších dárců v ČR vypadají podle průzkumu STEM částečně 

zveřejněném v časopise Umění darovat následovně: 
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(Nadace Via 2012: 2) 

 

Uvedené tematické preference větších dárců v Česku rovněž ukazují spíše na prvoplánovou, 

mainstreamovou, reaktivní volbu (jednoduchých, nekontroverzních témat) než na 

rozhodování strategické, promyšlené a cílevědomé. (Podrobněji níže v praktické části.) Jeden 

ze zakladatelů galerie DOX a známý mecenáš Leoš Válka k tomu v rozhovoru pro 

diplomovou práci Martina Hudečka doplňuje svůj pohled: „Správný mecenáš by měl vědět, 

proč dělá to, co dělá – měl by mít jasno, co je jeho skutečným motivem. Nemusí tomu ani 

úplně rozumět, ani vlastním motivům, ale měl by mít jasno, že tam není v pozadí scénář, který 

mu má přinést nějaké další výhody. Mecenáš by měl být srdcař.“ (Hudeček 2016: 11). 

Na preference českých dárců se ještě podrobněji podíváme v praktické části. Zdá se nicméně, 

že nám ani příklady rozhodování ostatních nenabízejí příliš jednoznačných vodítek a kritérií 

pro rozhodování o tom, jaká dobročinná témata a jaké dobročinné organizace podpořit. Pokud 

se tedy v rozhodování o dobročinném daru necháme vést hlavně svým vkusem a osobními 

preferencemi, vybíráme podle vlastních zkušeností a životních zážitků, vybíráme v 

jednoduchých kategoriích +/- nebo ANO/NE, které jsme si sami vytvořili, aniž bychom 

přitom vycházeli z nějakých solidnějších informací. Především jsme totiž nikdy neměli 

potřebu takové rozhodování složitě řešit a zabývat se jím, a jsme na tom dosti podobně jako 
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podstatná část dobročinných dárců u nás i ve světě, a dokonce na tom často mnoho nezmění 

ani výše darované částky. 

Někdy ale ano, zvláště v situacích, kdy jde o takové částky, že stojí za to dárcovství v nějaké 

míře formalizovat, nejčastěji založením soukromé nadace nebo nadačního fondu. A protože 

velké dárcovství častěji budí velké emoce, pojďme v následující kapitole prozkoumat kritiku, 

některé výzvy a dilemata spojovaná s darováním bohatých. Ne proto, že by to bylo 

zajímavější nebo důležitější, ale proto, že jsou na jejich příkladech některá důležitá fakta lépe 

vidět. Plastičtěji vynikne, jak se k některým problematickým otázkám jako dárci stavíme a jak 

si je pro sebe vyhodnocujeme. To by mohly být další střípky do skládačky našeho přemýšlení 

o filantropii. 

1.8. DAROVÁNÍ BOHATÝCH 

Darování bohatých a superbohatých vzbuzuje ve filantropii řadu rozporuplných otázek. Toto 

téma jsme již probírali v části o historických proměnách filantropie a ukázali si, že současná 

podoba myšlení o filantropii (a také o konkrétních institucionálních podobách filantropie, 

především soukromých, rodinných a firemních nadací) je výrazně ovlivněna myšlením dvou 

vln úspěšných podnikatelů – první vlny z průmyslové revoluce a druhé vlny z technologické 

revoluce. Nyní se blíže podíváme na jejich darování, na kritiku, která je na ně namířena, a na 

morální otázky, jež filantropie bohatých otevírá. 

 

… dar Warrena Buffetta z roku 2006 Gatesově nadaci ve výši 30 miliard USD byl největším 

zaznamenaným darem v historii, převyšujícím dary Johna D. Rockefellera a Andrewa 

Carnegieho dohromady – a to i po úpravě kvůli inflaci! (McGoey 2012: 190). Odhaduje se, že 

iniciativa The Giving Pledge, o které jsme již také psali výše, by mohla dobročinným 

organizacím přinést dalších 200 miliard dolarů. Abychom si to dokázali představit v kontextu, 

ve Spojených státech spravuje 76 600 grantových nadací majetek ve výši 646 miliard dolarů a 

každý rok rozdělí asi 47 miliard USD v grantech (Fischer 2012). Nad rámec toho se hodnota 

odkázaného majetku na dobročinné účely v USA do poloviny století odhaduje na 6–25 biliard 

nebo na 109–454 miliard dolarů každý rok (Havens, Schervish 2014: 2-3).  

 

Výzkum Centra pro filantropii při Univerzitě v Indianě z roku 2010 dokládá, že bohatí 

Američané jsou skutečně velmi štědří a že darovat na dobročinné účely považují za naprosto 

normální a běžnou věc. Výzkum zkoumal 20 tisíc domácností s likvidním majetkem přes 
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3 miliony dolarů a zjistil, že 98 % z nich daruje na dobročinné účely, přičemž průměrný dar 

v roce 2009 přesahoval 54 tisíc dolarů. Bohaté domácnosti přispívají 65–70 % všech 

dobročinných darů od jednotlivců v USA a 49–53 % všech soukromých darů, včetně darů 

korporací, nadací, žijících i mrtvých jednotlivců (Center on Philanthropy at Indiana 

University 2010: 6). 

 

Hovoříme tedy o bezprecedentních sumách, které mají být podle všeho vydány ze 

soukromého majetku na nejrůznější dobročinné a humanitární účely, a už to samo o sobě budí 

pozornost veřejnosti a médií. Co tím bohatí mohou sledovat? Jaké jsou jejich motivy? 

Nesnaží se jen vylepšit si špatné svědomí a veřejnou reputaci? Nebo legitimizovat své 

nehorázné příjmy? Je v pořádku, že jejich filantropie ovlivňuje činnost dobročinných 

organizací? A je v pořádku, že ovlivňuje veřejnou politiku? Má jejich dárcovství dotovat stát 

daňovými úlevami? To jsou jen některé z nejčastěji kladených problematických otázek, jež 

stojí za pozornost. 

 

1.8.1. ZJITŘENÉ EMOCE KOLEM FILANTROKAPITALISMU 

Dárcovství bohatých roste i v jiných zemích. V Austrálii stoupl podíl daňově uznatelného 

dobročinného dárcovství u dvou třetin bohatých s daňovým základem přes 1 milion dolarů v 

letech 2000–2005 na 3 % daňového základu (Hay, Muller 2014). Ve Velké Británii zpravidla 

bohatí dávají na dobročinnost 0,5–0,8 % majetku, který je možné investovat (Henley 2012). 

To je sice v porovnání s bohatými ve Spojených státech méně (průměr 3,5 % investičního 

majetku), nicméně i v Británii je mnoho nesmírně štědrých dárců. Centrum pro filantropii 

Univerzity v Kentu ve zprávě Coutts Million Pound Donor Report uvádí, že v roce 2016 

darovalo 310 Britů dar vyšší než 1 milion liber a dohromady darovali 1,83 miliardy liber 

(University of Kent, Centre for Philanthropy 2018). Beth Breeze z Univerzity v Kentu shrnuje 

v citovaném článku v Guardianu (Henley 2012) důvody, proč jsou bohatí Američané relativně 

štědřejší než bohatí Britové. Údajně je to tím, že americké organizace jsou šikovnější v žádání 

o podporu; dále uvádí kulturní nebo společenské rozdíly: …každý absolvent Harvardu 

přemýšlí o tom, kdo z jeho ročníku bude mít po sobě jako první pojmenovanou nějakou 

budovu. A v New Yorku vás nikdo nebude považovat za úspěšného, dokud nesedíte ve správní 

radě nějaké velké kulturní instituce, jako je Metropolitní muzeum. Breeze ovšem spekuluje 

ještě o jednom důvodu. Podle jejího názoru jsou totiž významnější dárci pro Brity podezřelí. 

Je v pořádku dávat na místní projekty, pomáhat neziskovkám shánět peníze nebo poslat 
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drobný dar třeba zdravotním klaunům. Ale jakmile k darované částce přidáte pár nul, lidi si 

začnou říkat, že něco není v pořádku: Co z toho asi tak má? 

 

Jenže tato podezřívavost není zdaleka typická jen pro Brity. Scott Alexander si ve svém 

článku, zveřejněném ve výběru Slate Star Codex (Alexander 2019), všímá, že stomilionový 

dar zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga na podporu sociálně slabých studentů vyvolal 

výrazně více veřejné a mediální kritiky a zájmu než koupě jeho luxusního sídla u jezera 

Tahoe za 59 milionů. Co kritikům z řad médií a akademické obce nejvíc vadí, dokonce tak, že 

někteří hovoří o „plutokracii filantrokapitalistů“?  

 

1.8.2. MOC, VLIV A SEBEPROPAGACE BOHATÝCH 

V první řadě je to moc a vliv, jež noví filantropové svými dary získávají. A někdy je opravdu 

těžké uvěřit, že to myslí prvoplánově jen „dobře“. Vraťme se k příkladu Marka Zuckerberga, 

zakladatele Facebooku, který zbohatl na shromažďování a monetizaci osobních údajů svých 

uživatelů. Když se mu narodila první dcera, zveřejnili se ženou na Facebooku výzvu, v níž se 

veřejně zavázali, že darují 99 % akcií společnosti Facebook v aktuální hodnotě kolem 

45 miliard dolarů na dobročinné účely. Pro dokreslení zkráceně citujeme vybrané pasáže: 

 

Milá Max, 

… S příchodem nové generace rodiny Chan Zuckerberg spouštíme také Iniciativu Chan 

Zuckerberg,73 která má spojit lidi z celého světa k rozvíjení lidského potenciálu a posilování 

rovnosti všech dětí nadcházející generace. Na počátku svého snažení se zaměříme na 

personalizované učení, léčbu nemocí, propojování lidí a budování silných komunit. … K 

naplňování tohoto poslání darujeme ještě v průběhu svého života 99 % akcií Facebooku – 

v tuto chvíli asi 45 miliard dolarů. Uvědomujeme si, že je to jenom drobný příspěvek 

v porovnání se zdroji a talentem všech lidí, kteří na podobných tématech již dávno pracují. 

Chceme ale udělat, co je v našich silách a pracovat po boku ostatních. … Naše naděje pro 

tvou generaci se upínají ke dvěma myšlenkám: … Rozvoj lidského potenciálu pro nás 

znamená posunovat hranice toho, jak ohromný může lidský život být. Dokážeš se naučit a 

zažít stokrát víc než my dnes? Dokáže naše generace vyléčit nemoci, abys mohla žít mnohem 

                                                 
73 Srov. Chan Zuckerberg Initiative [webové stránky]. (n.d.). Dostupné z 

https://chanzuckerberg.com/?fbclid=IwAR20M_tiin-0ohV_0jDIA77tHWR3c-

keWMvLFDRRArHFImeaUZqyhY7fKb4 

 

https://chanzuckerberg.com/?fbclid=IwAR20M_tiin-0ohV_0jDIA77tHWR3c-keWMvLFDRRArHFImeaUZqyhY7fKb4
https://chanzuckerberg.com/?fbclid=IwAR20M_tiin-0ohV_0jDIA77tHWR3c-keWMvLFDRRArHFImeaUZqyhY7fKb4
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delší a zdravější život? Dokážeme propojit svět tak, abys měla přístup ke každé myšlence, 

člověku a příležitosti? … Dokážeme kultivovat podnikání tak, aby ses mohla pustit do 

jakéhokoliv byznysu a mohla vyřešit jakoukoliv výzvu k posílení míru a prosperity? Posilování 

rovnosti pro nás znamená zajistit, aby tyto příležitosti byly dostupné pro každého – bez 

ohledu na národnost, rodinu a podmínky, do kterých se narodil. Naše společnost to musí 

udělat nejen pro spravedlnost nebo pro dobročinnost, ale pro samu velikost lidského pokroku. 

… Dokáže se naše generace zbavit chudoby a hladu? Dokážeme všem zajistit základní 

zdravotní péči? … Dokážeme pěstovat mírové a tolerantní vztahy mezi všemi národy? … 

Pokud naše generace udělá správné investice, může být odpověď na všechny tyto otázky ANO 

– doufejme ještě v průběhu našeho života. … S láskou, máma a táta (Zuckerberg, Chan 2015). 

 

Výzva je mnohostránková a citujeme z ní jen velmi stručně. Nicméně i z krátké ukázky velmi 

dobře vysvítá to podstatné, co je předmětem pochopitelné kritiky. Především jsou 

představitelé nové generace technologických a investičních kapitalistů velmi neskromní. Po 

globálním úspěchu v podnikání hodlají globálně uspět na poli dobročinnosti a vyléčit všechny 

neduhy světa. Mají velké vize, používají velká slova, sní. Můžeme se vysmívat jejich pýše a 

může nás to z pochopitelných důvodů dráždit, ale nic špatného na tom není. I většina 

rozumných změn začala sněním, zformulováním představy o tom, jak by něco mohlo být. 

Můžeme jejich vize nesdílet a mohou nám i připadat naivně hloupé, můžeme se rozhodnout 

k nim nepřidat, což ale stále není důvodem, proč je odsuzovat. 

 

Zároveň je možné si všimnout, že oni sami hodlají přinášet řešení a být nositeli pozitivních 

změn. Zuckerberg a Chan se chystají „pracovat po boku ostatních“. Nepovažují se tedy za 

obvyklé filantropy, kteří se rozhodli podpořit darem práci, poslání a vizi někoho jiného, tedy 

zpravidla organizací, jež se dlouhodobě věnují konkrétním tématům, hledají řešení, realizují 

programy atd. Jejich přístup tiše předpokládá, že dokáží vymyslet lepší řešení – stejně jako 

v oblasti technologií: identifikují problém, navrhnou řešení, otestují ho, upraví a plošně ho 

aplikují. I to by se dalo snadno přejít: až si tento přístup zkusí aplikovat na řešení 

komplexních společenských problémů, rychle zjistí, že to tak jednoduché nebude. Problém je 

však jinde. Vyhlášení Chan a Zuckerberga budí dojem, že právě založili novou neziskovou 

organizaci, již hodlají dotovat obrovskou částkou. Ve skutečnosti ale Zuckerberg založil 

společnost s ručením omezeným, s. r. o. (Eisinger 2015), kterou má zcela pod kontrolou a na 

kterou se nevztahují žádná omezení, jak by tomu bylo v případě registrované neziskové 

organizace. V zásadě si tedy může se svou iniciativou dělat, co si zamane, včetně placení 
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politických kampaní nebo lobování ve sněmovně, případně ve vládě, jež mají registrované 

neziskové organizace zákonem zapovězené – a pokud by se jim věnovaly, přijdou o svůj 

daňově zvýhodněný status. Se statutem s. r. o. je ovšem možné podnikat, investovat do jiných 

společností a také přispívat na volební kampaně. Autor článku tedy kritizuje Zuckerberga 

hlavně za to, že vlastně jen přemístil peníze „z jedné kapsy do druhé“ a nasbíral spoustu 

pozitivní publicity (pro sebe i pro svou firmu), ale nic víc.  

 

1.8.3. NOVÁ GENERACE AKTIVNÍCH A MLADÝCH FILANTROPŮ – CO PO 

NICH VLASTNĚ CHCEME? 

Takové jednání se skutečně běžně za darování na dobročinné účely nepovažuje. Legislativní 

úpravy sice nejsou všude stejné, ale obecně lze říci, že převedení peněz do „neziskového 

režimu“ má dosti zřejmá pravidla a také jasné důsledky. To platí i v České republice. 

Filantropický dar je darem především proto, že je určen na veřejně prospěšné účely 

vyjmenované v zákoně, a pak proto, že jeho darování není kompenzováno protiplněním – 

například ve formě reklamy. V tom je potřeba dát kritikům za pravdu: Zuckerberg je aktivní 

podnikatel a ředitel známé firmy a jeho pozitivní publicita jistě dělá reklamu a jméno také 

společnosti, kterou řídí. Navíc daňové zvýhodnění dobročinného daru předpokládá, že peníze 

nebo majetek přecházejí do neziskového, tedy zvýhodněného režimu natrvalo – buď jsou 

zaregistrovány jako součást nadačního jmění nebo jsou daňově zvýhodněným příjmem 

registrovaného veřejně prospěšného poplatníka; ten je pak povinen je využít k naplňování 

svého poslání podle zapsaného statutu. V USA za ně navíc nesmí lobovat ani jakkoliv 

vstupovat do politiky a status veřejně prospěšného daňového poplatníka (zjednodušeně řečeno 

terminologií české legislativy, konkrétně hovoříme o Public Charity Status) nezíská, pokud 

jeho prostředky v převážné míře (víc než jedna třetina) pocházejí z jednoho zdroje. V tom 

případě se totiž má za to, že nad ním dárce má dominantní kontrolu a příliš velký vliv na to, 

co bude a co nebude dělat. Dobročinný dar pak nelze časem vzít zpět, pokud ho příjemce 

nevyužil na jiný účel, než slíbil, případně se nedopustil úmyslného trestného činu vůči dárci, 

hrubě nepoškodil jeho jméno atp. (Česká legislativa taxativně vyjmenovává důvody, které 

odvolání daru umožňují.) Není tedy možné, aby se dárce za čas jen tak rozmyslel a svůj 

dobročinný dar chtěl zpátky, protože se rozhodl investovat například do nákupu nového vozu. 

Za filantropický dar se považuje to, co se trvale účelově vyčleňuje a váže na naplňování 

nějakého veřejně prospěšného účelu, a proto jsou mu přiznány daňové výhody, o kterých jsme 

výše hovořili. Dárce má nárok dostat za dar poděkováno a má právo dohlédnout, aby byl 
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využit tak, jak příjemce slíbil – případně jak se zavázal v darovací smlouvě. Nic z toho 

Iniciativa Chan Zuckerberg nesplňuje.  

 

Podíváme-li se na věc z druhé strany, jak to tedy měli manželé Zuckerbergovi udělat? Založili 

s. r. o., vyhlásili, že do něj investují velké množství peněz a že hodlají zbavit svět všeho 

zlého. Možná se ukáže, že to bylo prázdné gesto, které se tvářilo jako bohulibá iniciativa. Ale 

žádné daňové výhody z toho zatím neplynou, takže v principu jen nakládají se svým 

majetkem podle svého uvážení. Jistě, kdyby jejich s. r. o. časem darovalo zhodnocené akcie 

Facebooku „veřejně prospěšnému daňovému poplatníkovi“, pak by se na ně i na kapitálové 

výnosy z nich vztahovalo standardní daňové zvýhodnění jako na jakékoliv jiné filantropické 

dary. V tuto chvíli jim ale není možné vyčítat, že využívají vstřícně nastavenou legislativu, 

aby optimalizovali své daňové povinnosti. Naopak. Mohli totiž také založit nadaci a akcie 

Facebooku jí darovat. Dar by byl sice účelově vázán na statutární cíle nadace, ale i kdyby o 

statut veřejné nadace (na který by stejně nedosáhli) neusilovali, vztahovala by se na ně 

zvýhodnění jako na soukromé a rodinné nadace – a ovšem také jasně nastavená pravidla a 

dohled, který pro subjekty tohoto typu platí. Jenže tuto standardní cestu nezvolili. Třeba se 

ještě časem přesněji dozvíme, proč.  

 

Podstatná otázka ale, zdá se, stojí jinak: co po současných bohatých vlastně chceme? Bylo by 

morálně přijatelnější, aby si za své peníze (vydělané v souladu se zákonem) koupili ostrov 

v Tichomoří, odstěhovali se tam a my už o nich nikdy neslyšeli – samozřejmě po tom, co 

zaplatí státu daně? Anebo to, že se rozhodnou vydělané peníze a majetek věnovat na veřejně 

prospěšné účely, v zásadě vítáme? Nebo jsou snad nemorální už tím, jak jsou bohatí?  

 

Vzkaz Iniciativy Chan Zuckerberg je potřeba číst jinak. Schopní ředitelé úspěšných firem 

mají odhodlání hledat řešení společenských problémů a investovat do toho svůj čas, nápady a 

peníze. Chtějí být u toho, chtějí se aktivně zapojit. Jejich různorodé aktivity v této oblasti dále 

zamlžují hranice mezi podnikáním, sociálním podnikáním, sociálními službami, humanitární 

a rozvojovou pomocí, dobročinností a spolkovou činností, včetně hranic jejich financování a 

nejrůznějších rolí, které různí hráči hrají a budou hrát. V tomto prostředí není snadné se 

vyznat a je ještě těžší pro něj nastavit jasná a transparentní pravidla, abychom si rozuměli 

v tom, kdo je dárce a kdo investor, kdo je firma a kdo nadace – ale především kdo je slušný a 

kdo darebák. Jistě nás v tomto ohledu v nadcházejících letech čeká mnoho práce a 

vyjasňování, ale v principu je potřeba tyto snahy a úsilí přivítat jako dobré. A samozřejmě to 
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neznamená, že se tím leccos nemění: … protože se navíc dnes filantropové těší statutu 

celebrit (např. Bill a Melinda Gatesovi, George Soros, Warren Buffett) a nové formy 

filantropie se objevují velmi rychle, je čím dál naléhavější porozumět tomu, co se to děje 

(Smith 2000: 16). 

 

Schervish charakterizuje nové filantropy následovně: 

- je jich čím dál víc, jsou čím dál bohatší v mladším věku a čím dál zřetelněji si 

uvědomují svou finanční zajištěnost; 

- aktivně vyhledávají zapojení do dobročinnosti, místo aby se mu bránili; 

- staví se k dobročinnosti jako k podnikání; 

- posunují se čím dál víc k darování v průběhu života; 

- plánují omezit výši dědictví svých dědiců; 

- rozumějí tomu, že starost o potřeby ostatních je cestou k sebeuspokojení; 

- činí z filantropie klíčovou a standardní součást finanční morálky, které se sami drží a 

předávají ji svým dětem; 

- vnímají filantropii coby způsob, jak dosáhnout štěstí svého a zároveň druhých. 

(Schervish 2000: 8; srov. Schervish 2008) 

Přečteme-li si uvedenou charakteristiku pozorně, vidíme, že jde jen o pokračování a 

prohlubování myšlení, které do filantropie vnesli jejich předchůdci před sto lety: důraz je 

kladen na rozvíjení potenciálu, na efektivitu a manažerská řešení, na dopady a měřitelné 

výsledky. Znatelný rozdíl je snad jen v tom, že novodobí kapitalisté chtějí mít svou 

dobročinnost pod přímou manažerskou kontrolou, že chtějí být součástí samotné exekutivy 

dobročinnosti. Jejich předchůdci také nebyli zvyklí pouštět opratě z rukou a nechávali 

založené nadace pod kontrolou správní rady, ve které sami seděli a jen málokdy do ní 

nominovali členy mimo příslušníky rodiny. Nová generace filantropů je mladší a jde často o 

krok dál – stávají se dárci a zároveň řediteli organizace (nadace nebo firmy), jež je příjemcem 

jejich podpory, nositelem a realizátorem dobročinných projektů a záměrů. To může být někdy 

poněkud nečitelné. Ale pokud současným úspěšným podnikatelům přiznáme právo na dobrou 

vůli – a předem je nepodezříváme z toho, že nám lžou, skrývají své skutečné motivy a zištné 

úmysly (především krátit daně, vylepšovat si jméno, hojit svědomí a sbírat díky pozitivní 

publicitě u veřejnosti body pro sebe i pro firmu) za zástěrku dobročinnosti – pak jde spíše o 

problém technicko-administrativní povahy, který jistě není nepřekonatelný. 
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1.8.4. NEZISKOVÉ ORGANIZACE JAKO AGENTURY PRO BOHATÉ DÁRCE 

Situace se může změnit ve chvíli, kdy se tento typ velmi aktivního a motivovaného dárce 

rozhodne podpořit organizaci, která realizuje vlastní programy. Může se stát (a také se stává), 

že kritéria a očekávání, na něž je zvyklý ze své podnikatelské praxe nebo z vedení vlastních 

dobročinných projektů, přenese dárce na spolupráci s neziskovou organizací. Někteří autoři 

pak hovoří dokonce o změně paradigmatu: Ve světě filantropie probíhá posun paradigmatu. 

Dříve jednoduchý asymetrický transfer zdrojů od dárce k příjemci ve formě daru 

s minimálním očekáváním transparentního doložení jeho využití je dnes častěji chápán jako 

investice zacílená na vybraný problém (s ambicí podpořit jeho specifické řešení), a ne už na 

podpořenou (neziskovou) organizaci (Raymond 2012: 9). Nebo jinými slovy: Role dárců a 

příjemců se také proměnila. Pryč jsou časy, kdy velké nadace vyhlásily cíle a pak si najaly 

odborníky, kteří měli na základě nezávislého výzkumu nabídnout nejlepší způsob, jak jich 

dosáhnout. Dnes má mnoho dárců a programových manažerů předem vyhraněný názor na to, 

jak řešit sociální problémy. … Místo hodnocení projektových žádostí od organizací z terénu si 

dnes velké nadace najímají neziskové organizace, které mají realizovat projekty nadace, nebo 

za tímto účelem zakládají nové subjekty. Vše je diktováno shora, příjemci grantů slouží 

dárcům (Barkan 2013). 

 

V této souvislosti však zaznívají i velmi kritické hlasy, které varují před šířením 

manažerského myšlení do všech oblastí lidského konání. A zde je opravdu na místě 

obezřetnost a je potřeba dobře rozlišovat – a to nejen proto, že s tím máme v České republice 

velmi živou a aktuální zkušenost, kdy nejsilnější strana v zemi hodlá řídit stát jako firmu a 

přes 30 % voličů to považuje za dobrý nápad, ale také proto, že ve veřejném prostoru přibývá 

nejrůznějších jednoduchých návodů, tipů a triků (jak si zajistit spokojené manželství, šťastnou 

rodinu nebo skvělé vztahy s dětmi), které jako by z oka vypadly manažerským poučkám 

nejrůznějších „koučů“ a konzultantů. 

Jasně se však ukazuje, že manažerský přístup v případě dárcovství znamená, že štědrost 

přestává být nekompatibilní s udržením kontroly nad využitím poskytnutých darů a se 

získáváním výhod za odměnu. Takové přeformulování štědrosti – která již není považovaná za 

neslučitelnou s kontrolou a vlastními zájmy – je puncem „manažerské společnosti“: 

společnosti, ve které se hodnoty spojované s vedením firmy aplikují ve všech oblastech 

lidského snažení (Hay, Muller 2014: 642). 
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To je důležitý postřeh a bezpochyby je užitečné si to uvědomit a mít to na zřeteli. Zároveň je 

však třeba dodat, že je jen na příjemcích podpory hlídat si hranice ve vztazích se svými 

podporovateli a (pokud možno předem) nastavit pravidla a očekávání pro spolupráci, realizaci 

a řízení podpořeného projektu; včetně konkrétních odpovědností v rozhodování. Ostatně, 

v porovnání s administrativně náročným vykazováním v mnohých projektech podpořených 

z veřejných zdrojů, bývá vyjasnění očekávání ve vztahu se soukromým dárcem jednodušší a 

méně časově a administrativně náročné. Navíc pokud se povede vztahy dobře nastavit, mohou 

mít dlouhodobější povahu. Jednou ze zásadních rolí příjemce je nebýt servilní vůči dárcům, a 

toto je jedna z příležitostí, kdy je potřeba této roli dostát. 

 

1.8.5.  ZLEPŠOVÁNÍ ZPŮSOBENÝCH PROBLÉMŮ  

Zuckerberg sklidil vlnu kritiky také za to, že několikamilionovým darem podpořil řešení 

bytové krize v Silicon Valey. Tato oblast Kalifornie je vyhlášená vysokou koncentrací 

technologických a IT firem, včetně Facebooku. Vysoké výdělky nejen manažerů těchto firem, 

ale také programátorů, kterých je na trhu stále velký nedostatek, vyhnaly ceny nemovitostí 

v oblasti tak vysoko, že pro některé starousedlíky začalo být finančně neúnosné bydlet dál 

tam, kde byli zvyklí. Poskytnutý dar měl pomoci těm, kdo se do podobné situace dostali, krizi 

překonat.  

 

The Guardian to shrnul následovně: Zuckerbergova velkorysost se však zdá být jen drobným 

příspěvkem k rozsáhlému problému, který byl způsoben úspěchem odvětví, na němž se sám 

podílí. … Vypadá to, že Zuckerberg přesměroval dílek kořisti neoliberálního technologického 

kapitalismu ve jménu štědrosti, aby pomohl řešit problém majetkové nerovnosti, kterou 

vytvořil sociální a ekonomický systém, jenž ovšem v první řadě umožnil, aby taková kořist 

vůbec vznikla (Rhodes, Bloom 2018). 

 

S tímto argumentem ale nemůžeme souhlasit. Je snad něco nemorálního na tom, že firma 

dobře platí své zaměstnance? Technologické firmy zaměstnávají ve velkém dobře vzdělané, 

nadané, často mladé lidi. Těch je na pracovním trhu nedostatek, a tak se o ně technologické 

firmy přetahují a často je musejí přeplácet. I tak je fluktuace obrovská a náklady vysoké. 

Jejich kupní síla pak ovlivňuje cenu nemovitostí v oblasti, kde chtějí bydlet; to je 

pochopitelné. Nejasné ale je, co s tím může nebo má dělat majitel nebo ředitel technologické 

firmy? O výši platů přece rozhoduje především to, za kolik jsou lidé, které potřebuje, ochotni 
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pracovat, a o ceně nemovitostí především to, kolik jsou za ně lidé ochotni zaplatit. Co by 

v této souvislosti snad stálo za pozornost, jsou pravidla pro výpočet daně z nemovitosti. Na 

rozdíl od České republiky se ve Spojených státech a v řadě dalších západních zemí výše daně 

z nemovitosti odvozuje od průměrné tržní ceny v dané oblasti. Díky tomu se skutečně stává, 

že ačkoli člověk bydlí celý život na témž místě a ve stejném domě, vyroste mu daň 

z nemovitosti tak, že si své bydlení nemůže dovolit – třeba proto, že se do okolí nastěhovala 

spousta boháčů. Tento přístup nahrává bohatým, kteří mají zájem, aby hodnota jejich 

nemovitosti dále rostla, a nestojí o to, aby v sousedství zůstávaly staré domy nebo sociálně 

slabší starousedlíci. Jednoznačně tím přispívá k vytváření majetkově unifikovaných oblastí a 

čtvrtí. 

 

1.8.6.  DAŇOVÉ VÝHODY ZVÝHODŇUJÍCÍ BOHATÉ  

O otázkách spojených s daňovým zvýhodněním dobročinných darů jsme v obecné rovině 

hovořili již výše. U darování bohatých se ale stížnosti na nemravnost a nepatřičnost daňových 

výhod objevují velmi často a ještě v poněkud jiném gardu, než jsme výše shrnuli. Někteří 

autoři totiž upozorňují na to, že filantropie bohatých je zvýhodňována více než filantropie 

ostatních dárců. V právních systémech např. Austrálie, Velké Británie nebo Spojených států (v 

ČR to částečně platí jen u lidí s vysokými příjmy, kteří platí tzv. „solidární daň“, pozn. 

autora), jsou úlevy na daních pro příspěvky na dobročinnost dotovány stejnou měrou jako daň 

z příjmu, kterou by příslušný daňový poplatník byl býval odvedl (Productivity Commission 

2010). A to je považováno za nespravedlivé a nepřiměřené. Důsledek je například takový, že 

daňový poplatník, který spadá do pásma zdanění 35 %, si od daňového základu odečte dar na 

dobročinné účely a přitom z darované částky neodvede státu 35 %, kdežto dárce spadající do 

minimálního daňového pásma 15 % neodvede pouhých 15 %. Konkrétně, v prvním případě 

stát od bohatého dárce nevybere z darované tisícovky 350 dolarů, kdežto v druhém uvedeném 

případě přijde jen o 150 dolarů. Podle Mirandy Perry Fleischer (Fleischer 2010) mají díky 

tomu bohatí větší vliv na veřejnou politiku, protože mají v důsledku pod kontrolou vyšší 

daňový příjem; rozhodují o určení a využití vyšších částek ze státního rozpočtu (rozuměj: o 

určení a využití nevybraných daní z příjmu) než daňoví poplatníci s příjmy nižšími. Je to 

ovšem dosti podobné, jako kdybychom si představili, že si člověk jde koupit například auto a 

drahé auto za milion může koupit se slevou 35 %, tj. za 650 tisíc, kdežto levné auto se slevou 

15 % se dá pořídit za 85 tisíc. Je skutečně na místě tvrdit, že ten, kdo si koupil dražší auto, 

ušetřil? 
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Na druhou stranu, pokud bychom názor, že částka, kterou by stát býval vybral na daních (i 

když ji podle platných zákonů nevybral), je jeho dotačním příspěvkem na podporu veřejně 

prospěšných činností a dobročinných aktivit, které se daňový poplatník rozhodl podpořit 

darem a o ten pak snížil svůj daňový základ, označili za relevantní, pak bychom kritikům měli 

dát za pravdu. Považujeme nicméně za přiměřenější vnímat peníze, jež si daňový poplatník 

vydělal a na něž se podle platných zákonů nevztahuje daň z příjmů (protože se rozhodl je 

darovat na dobročinné účely), jako vlastnictví dárce, a ne jako částečné vlastnictví někoho 

jiného. (Někomu jinému, v tomto případě státnímu rozpočtu, by patřily, kdyby platily jiné 

zákony nebo jiná pravidla.) Výše popsaná „nespravedlnost“ je navíc jen přímým důsledkem 

progresivního zdanění; přitom autoři, kteří ji ve svých textech tak ostře kritizují, většinou 

nevolají po rovné dani. Spíše považují za přiměřené, pokud ti, kdo více vydělají, víc zaplatí 

na daních, zatímco pokud stejná pravidla progresívního zdanění znamenají také proporčně 

vyšší daňovou úlevu, je to považováno za nespravedlivou výhodu, kterou by bylo dobré 

v rámci udržení rovnosti změnit. Pokud by to takto bylo, za morálně správné to považovat 

nelze. Kdybychom totiž připustili první část argumentace, musíme logicky dojít k závěru, že 

stát tím, že od lidí s nižšími příjmy nevybral procentně tak vysoké daně jako od bohatých, 

vlastně dotuje každý jejich nákup, nebo naopak každý nákup lidí s vyššími příjmy zdražuje. 

Nicméně, jak jsme uvedli výše, toto téma spadá spíše do oblasti politického rozhodování a 

obecnějšího přístupu k tvorbě veřejné politiky než do oblasti filantropie nebo etiky (i když se 

ho právě tam snaží někteří autoři zařadit). A progresívní zdanění není nic jiného než fiskální 

nástroj – jedna z možností, jak strukturovat příjmy státní pokladny, vycházející z toho, že 

z hlediska společenské koheze a spravedlnosti je důležitější, kolik každému z nás po zdanění 

zůstane, než samotné číslo určující procentní výši daňové zátěže. Stejně tak je pouze 

fiskálním nástrojem i rovná daň, ačkoli její zastánci naopak nechápou, na základě čeho by lidé 

s vyššími příjmy měli platit na daních nejen absolutně, ale i relativně více, než platí lidé 

s příjmy nižšími. 

 

1.8.7. FILANTROPIE A VLIV NA VEŘEJNOU POLITIKU 

V otázce darování bohatých poukazujeme na některá rozporuplná témata filantropie, jež nám 

mohou pomoci zaujmout k darování na dobročinné účely vlastní postoj. Už několikrát jsme 

zavadili o důležitý fakt, který kritici často vytýkají velkým dárcům (především velkým 

soukromým nadacím) a který bezpochyby platí obecněji, ale na příkladu velkých nadací je 

lépe vidět… Jde o povahu rozhodování, jakým způsobem a za jakým účelem budou 
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prostředky vyčleněné na dobročinné účely využity, a v důsledku tedy, kterou společenskou 

nebo veřejně prospěšnou prioritu je aktuálně důležité řešit. … jsou to nadále velcí dárci, kteří 

mají ambice vyřešit všechny problémy světa, a jsou to členové správních rad velkých 

soukromých nadací, kdo rozhoduje o tom, jaké problémy to jsou a jak je řešit. Jednají 

s dobrými úmysly, jenže sami rozhodují o tom, co je „dobré“. Celkové nastavení zůstává 

hluboce plutokratické: uplatňování moci odvozené od bohatství ve veřejném prostoru 

s minimem demokratické kontroly a občanských povinností (Barkan 2013). 

 

Je pravda, že dárce výběrem tématu, které se rozhodne svým darem podpořit, i výběrem 

organizace, jež bude příjemcem jeho daru, do jisté míry ovlivňuje veřejnou politiku. Jeho dar 

je bezesporu vzkazem do veřejného prostoru: „toto považuji za důležité a je potřeba s tím 

něco udělat, navrhované řešení se mi zdá rozumné a jeho nositelé důvěryhodní“. A je jasné, 

že výše darované částky do jisté míry souvisí s mírou tohoto vlivu. Ale není určující a onen 

vzkaz zůstává stejný. Co je nedemokratického například na tom, že humanitární organizace 

posbírá od tisíců pravidelných dárců každý měsíc stokorunu nebo dvě? Drobné dárcovství 

žádnou kritiku za nedemokratičnost (v rozhodování o tom, na co dar půjde a jak bude využit) 

neevokuje, i když princip zůstává úplně stejný a výše daru na něm nic nemění.  

 

Uvedený kritický pohled na velké dárcovství zjevně vychází ze základní úvahy, že zdroje, 

které dárce daruje, ve skutečnosti nejsou jeho. Podle této úvahy sice větší část daru jsou 

prostředky dárce, ale část ne, část daru totiž dotuje stát daňovou úlevou. A přestože jde de 

facto o veřejné zdroje, o jejich určení a využití rozhodují výhradně soukromé osoby. S tím 

však není možné souhlasit. Ušlý příjem státní pokladny přece nezakládá spoluvlastnictví 

prostředků, které dárce daruje. Dárce může podle platné legislativy vyjmout dar na 

dobročinné účely ze zdanitelných příjmů. Když tak učiní, neznamená to, že část daru přestane 

být jeho. Ostatně darovat může člověk jedině ze svého. A pokud dárce nakládá se svými 

prostředky, je přiměřené a v pořádku, že o jejich určení a využití v rámci pravidel a slušnosti 

sám rozhoduje – a nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. 

 

Navíc, jak jsme podrobněji ukázali výše, poměr objemu prostředků přerozdělovaných z 

veřejného rozpočtu a soukromých darů nadále jasně ukazuje, že filantropie je jen doplňkem 

veřejného financování. Nicméně doplňkem důležitým, protože je laboratoří, ve které se testují 

nová řešení a možnosti, nebo by takovou laboratoří měla být. To je zásadní funkce filantropie, 

jež jí ve vztahu ke státu a státnímu financování sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších 
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programů dává smysluplnou a nezastupitelnou roli. Součástí jejího naplňování je i objevování 

nových témat a obohacování veřejného diskursu o taková témata. Do jaké míry se pak tato 

témata, přístupy a řešení stanou součástí veřejné politiky, už záleží na demokraticky 

zvolených zástupcích institucí státu a standardních postupech úředníků. Je to velmi cenná 

interakce, ve které by svým rolím měly co nejlépe rozumět obě strany, tedy představitelé státu 

i soukromí dárci – a samozřejmě také veřejnost. Hospicové hnutí v žádné zemi nezaložili 

státní úředníci, a ani s nápadem na zřízení paliativních týmů v nemocnicích (které na ně u nás 

v současnosti navazují) nepřišly nemocnice samotné, o úřednících na ministerstvu 

zdravotnictví nemluvě. 

 

Přitom je ovšem dobré si všimnout a mít na paměti, že jedním z důsledků stávajícího 

nastavení systému je právě i otisk preferencí konkrétních dárců, kteří častěji dávají „svým“. 

Ukazuje se například, že více filantropických darů míří do škol v bohatších čtvrtích a 

oblastech než do škol v oblastech sociálně znevýhodněných (srov. Reich 2005). Bohatí 

zkrátka dobročinnými dary preferují školy, do kterých chodí jejich děti nebo do kterých 

chodili oni sami, nebo podporují školy v místě, kde bydlí. Jako u všech ostatních také v zájmu 

a péči bohatých dárců je možné objevit vzorec vycházející od nich samotných, přes rodinu, ke 

komunitě a teprve pak k celé společnosti (Schervish, Havens 2001: 102). Bohaté soukromé 

univerzity nejsou u dárců nejúspěšnější proto, že mají největší tým, který se práci s dárci 

věnuje, nebo nejlepší pověst, ani nenabízejí největší společenský přínos, ale mají nejlépe 

vydělávající absolventy. V roce 2011 byly u dárců v USA nejúspěšnější tyto školy: (1) 

Stanford (709 milionů USD); (2) Harvard (639 milionů); (3) Yale (580 milionů USD); (4) 

MIT (534 milionů USD) a (5) Columbia University (495 milionů USD). (Council for Aid to 

Education 2011: 2). Vlastní zkušenost dárce, jeho sociální vazby a vztahy s ostatními bývají 

zkrátka v rozhodování zásadní. Zdaleka nejvýznamnějším faktorem v rozhodování 

o dobročinném darování je úroveň formálního a neformálního zapojení dárce (Schervish 

2000: 12). Vyšší koncentrace bohatých lidí v konkrétní oblasti neznamená jen víc darů a vyšší 

podporu soukromých dárců v rámci dané komunity, ale dokonce i vyšší počet dobročinných 

organizací. V tomto jediném regionu Anglie (jihozápadní Anglie, pozn. autora) bylo založeno 

dva a půl krát víc neziskových organizací, než je celostátní průměr. Zakládání dobročinných 

organizací významně geograficky koreluje s nákupem drahých aut, gurmánských potravin a 

privilegovaného vzdělání (Dorling 2012: 2). 

 

1.8.8. KŘEHKOST SOUČASNÉ FILANTROPIE 



 

 

 

139 

Některé otázky dobročinnosti, především velké dary a filantropie bohatých, budí celou řadu 

rozporuplných emocí a bývají terčem kritiky. Je proto velmi pravděpodobné, že dobročinné 

darování – s ohledem na to, jak dynamicky rozvíjejícím fenoménem se stává – bude 

předmětem další regulace, a to jak z hlediska vymezení a ohraničení činností, tak z hlediska 

daňového a účetního. V zemích s nepřerušenou tradicí filantropie budeme slýchat argumenty 

především daňové – vždyť debata o tom, co je veřejně prospěšného na bohatých soukromých 

školách, jako je Eton College se školným přes 30 tisíc liber ročně, aby je stát měl daňově 

zvýhodňovat, se vede již dlouhá léta. Na počátku milénia vyústila v legislativní definici 

„veřejné prospěšnosti“ a zpřesnění tematického a obsahového vymezení neziskového sektoru. 

Na daňové postavení soukromých škol ale nakonec nová legislativní úprava v Británii dopad 

neměla. Snad i proto, že „v soukromém vzdělávacím sektoru vystudovalo zhruba 70 % všech 

britských soudců, 62 % vojenských důstojníků a 55 % vládních úředníků. Vezmeme-li v 

úvahu, že soukromé školství poskytuje vzdělání pouhým 7 % dětí, jsou tato čísla opravdu 

ohromující“.74 V našich zeměpisných šířkách se dá s ohledem na současnou společenskou 

náladu patrně očekávat spíše diskuse na téma „samozvaných a nikým nevolených“ hráčů, 

kteří se pletou do veřejných věcí, ideologů, kteří pod rouškou dobročinnosti realizují agendu 

svých dárců, možná Evropské unie, možná Sorose, a kdo ví koho dalšího. Snaha o regulaci a 

omezení prostoru pro působení dobročinných organizací je sice v České republice zatím stále 

slabší než v sousedních zemích – konkrétně v Maďarsku se vládě povedlo neziskový sektor 

z velké části zcela paralyzovat – nicméně pokusy omezit účast dobročinných organizací ve 

správních řízeních se u nás objevují pravidelně a v posledních letech se vyskytují též návrhy 

ohrožující fungování občanských organizací (například návrhy na snížení dotací pro 

neziskový sektor z léta 2018, návrhy na proplácení investičních grantů EU ex-post, tedy po 

dokončení projektu, jehož realizaci by organizace musely hradit ze svého a uznatelné náklady 

by byly po úspěšném vyúčtování zpětně proplaceny, z léta 2019 atd.). Svět filantropie si u nás 

stále hledá své pevné společenské místo a buduje své postavení a renomé. A ačkoli by se 

z okna kanceláře některé zavedené dobročinné organizace mohlo zdát, že své nezastupitelné 

místo v české společnosti a veřejném prostoru již filantropie má, je její postavení stále 

nesmírně křehké.  

 

 

  

                                                 
74 Druhy škol ve Velké Británii. (2015, 10. července). Velká Británie online magazín. Dostupné z 

https://www.velka-britanie.co.uk/druhy-skol-ve-velke-britanii/ 

https://www.velka-britanie.co.uk/druhy-skol-ve-velke-britanii/
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2. PRAKTICKÁ ČÁST – VLASTNÍ VÝZKUM 

 

2.1. ÚVOD 

 

Praktickou část této práce jsme rozdělili do dvou hlavních částí: Co říkají čísla? a Co říkají 

lidé? V první z nich shrneme výstupy kvantitativního výzkumu a zjištění, která vyplývají 

z dat získaných z asistovaného dotazníku panelového výzkumu SHARE,75 do jehož poslední 

dokončené vlny jsme připojili celkem čtyři otázky zaměřené na darování na dobročinné účely. 

Ve druhé pak popíšeme výstupy výzkumu kvalitativního, který ve strukturovaných 

rozhovorech přináší vhled do zkušenosti konkrétních lidí a zachycuje názory a způsob 

uvažování vybraných současných českých dárců a mecenášů. Pro rozhovory jsme oslovili 

osobnosti, které byly v období 2011–2016 nominovány na cenu Via Bona76 za filantropii.  

 

2.2. HYPOTÉZY VÝZKUMU 

Celkem jsme si pro výzkumnou část práce stanovili pět hypotéz, jež jsme na základě výše 

uvedených zdrojů ověřovali: 

 

CO ŘÍKAJÍ ČÍSLA? 

 

Hypotéza 1: „Výše průměrného daru fyzických osob, který se zveřejňuje na základě darů 

evidovaných v daňových přiznáních, je nerealisticky vysoká.“ 

 

Hypotéza 2: „Některé sociografické ukazatele mají na dobročinné darování prokazatelný 

vliv.“ 

 

Hypotéza 3: „Společenské elity podporují dobročinnost častěji a výrazněji než běžná 

populace.“ 

 

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ? 

 

Hypotéza 4: „Dárci zpravidla nezkoumají a neověřují si, jak bylo naloženo s jejich dary, ani 

pokud darují vyšší částky.“ 

                                                 
75 Podrobné informace o projektu viz: SHARE, Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe [webové 

stránky]. (n.d.). Dostupné z http://share.cerge-ei.cz/index.htm 
76 Podrobnosti o ceně a její historii viz: Nadace Via. (n.d.). Cena Via Bona [webové stránky]. Dostupné z 

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/viabona/ 

http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/viabona/
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Hypotéza 5: „V České republice se formuje oblast ‚strategické filantropie‘, tzn. začínají se 

objevovat větší dárci, kteří si určují priority a formulují, čeho chtějí svými dobročinnými dary 

dosáhnout.“ 

 

2.3. CO ŘÍKAJÍ ČÍSLA? 

2.3.1. METODIKA A PRŮBĚH VÝZKUMU 

Projekt SHARE (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe)77 je popsán na 

webových stránkách Dates and Facts about SHARE78; podle agentury SC&C, která v rámci 

projektu v České republice zajišťuje sběr dat, je SHARE „projekt, jehož smyslem je vytvoření 

celoevropského datového souboru zahrnujícího osoby starší 50 let a jejich rodiny, které 

sleduje v čase. 

 

Data projektu SHARE mají zásadní význam pro popis a interpretaci procesu stárnutí evropské 

populace. K hlavním tématům tohoto multidisciplinárního výzkumu na takřka 120,000 

respondentech ve všech zemích EU (plus Švýcarsko a Izrael) patří: demografie a rodina; 

vzdělání; zdraví a zdravotní péče, kognitivní funkce; zaměstnání a důchod, vzájemná pomoc a 

finance v rodině, bydlení, příjmy a spotřeba domácnosti, majetek; sociální podpora, aktivity, 

kvalita života, životní historie, očekávání do budoucnosti a další důležitá témata. Výsledkem 

je unikátní soubor dat poskytující informace o stavu, historii a vývoji české a evropské 

společnosti.  

 

Přístup k údajům je volný a bezplatný. SHARE ERIC je největším mezinárodním vědeckým 

projektem EU v sociálních vědách, pomáhajícím vládám pochopit důsledky stárnutí pro 

veřejné finance, trh práce, zdravotní či penzijní systém nebo rodinný život. Analýzy údajů 

SHARE pomohou evropským zemím účinněji se připravit na řešení důsledků stárnutí 

obyvatelstva a důležité reformy v budoucnosti. Unikátním přínosem dat SHARE je jejich 

multidisciplinarita, harmonizace napříč zeměmi (porovnání vlivu vládních politik v různých 

                                                 
77 Podrobnosti metodologie SHARE: Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip, T., Korbmacher, J., 

Malter, F., et al. (2013). Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 

(SHARE). International Journal of Epidemiology, 42(4), 992-1001. Dostupné z 

https://doi.org/10.1093/ije/dyt088  
78 SHARE, Survey of Health Ageing and Retirement in Europe. (n.d.). Dates and Facts about SHARE. Dostupné 

z http://www.share-project.org/organisation/dates-facts.html 

https://doi.org/10.1093/ije/dyt088
http://www.share-project.org/organisation/dates-facts.html
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zemích) a longitudinální charakter (analýza kauzality díky dotazování stejných jednotlivců 

v čase).“79 

  

V rámci sběru dat v České republice zařadil autor, který je členem realizačního týmu 

SHARE80, čtyři otázky o dobročinném darování do národního dotazníku (dropoff) v 5. vlně 

sběru SHARE, viz.: http://share.cerge-ei.cz/dropoff.htm, jenž doplňuje hlavní asistovaný 

dotazník longitudinálního výzkumu. Nasbíraná data proto umožňují korelovat odpovědi víc 

než pěti tisíc respondentů z České republiky s ostatními sledovanými parametry tohoto 

komplexního datového souboru.  

 

2.3.2. SHRNUTÍ, VÝSLEDKY, ZJIŠTĚNÍ  

2.3.2.1. VÝŠE PRŮMĚRNÉHO DARU 

Na otázku Q1: „V posledních 12 měsících, obdaroval/a jste penězi nebo věcnými dary (v 

hodnotě nejméně 2 500 Kč) církev, nadaci nebo dobročinnou organizaci?“ odpovídalo celkem 

5288 respondentů, z toho 363 odpovědělo ANO, tedy 6,9 %. 

  Počet Procenta 

Procenta 

bez 

chybějící 

odpovědi 

Ano 363 6,9 6,9 

Ne 4918 93,0 93,1 

Celkem 5281 99,9 100,0 

Chybí 7 0,1   

Celkem 5288 100,0   

 

Do dobročinného dárcovství se zapojuje necelých 7 % Čechů ve věku nad 50 let. 

 

2.3.2.2. NA CO PŘISPÍVAJÍ ČEŠTÍ DÁRCI? 

Na otázku Q2: „Jakou částku jste během posledních 12 měsíců celkem církvím, nadacím nebo 

dobročinným organizacím dal/a?“ odpovědělo 174 respondentů, tedy asi polovina těch, kteří 

darují. 

Celkem 174 100% 

Průměr 5 249 

                                                 
79 SC&C. (n.d.). SHARE - 50+ v Evropě [webová stránka]. Získáno 15. července 2019 z https://scac.cz/share/ 
80 SHARE, Survey of Health Ageing and Retirement in Europe. (n.d.). National SHARE website: Kontakty a tým 

ČR [webová stránka]. Získáno 15. července 2019 z http://share.cerge-ei.cz/contact.htm 

http://share.cerge-ei.cz/dropoff.htm
https://scac.cz/share/
http://share.cerge-ei.cz/contact.htm
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Medián 3 000 

 

Výše darů jsou rozloženy následovně: 

Pásmo (v Kč) % 

1–1 000 27,6 

1 000–2 500 15,5 

2 500–5 000 38,5 

5 000–10 000 11,5 

10 000–50 000 5,2 

Víc než 50 000  1,7 

 100 % 

 

18,4 % Čechů starších 50 let darují na dobročinné účely nad 5 tisíc korun ročně a 1,7 % nad 

50 tisíc korun. Průměrný dar je 5 249 korun. Nejběžnější dar (tzn. korigovaný průměrný dar 

při nezapočtení velmi nízkých a velmi vysokých darů, tzv. „outliers“) se pohybuje kolem 

3 600 korun za rok, tedy asi 300 korun měsíčně. V porovnání s průměrným darem u 

evidovaných darů – tzn. u darů, které dárci uplatní v daňových přiznáních, doloží je 

potvrzením o daru a sníží si o ně daňový základ, který se již 10 let pohybuje kolem 12 tisíc 

korun za rok, je to méně než polovina. 

 

Jednoznačně se potvrzuje, že Hypotéza 1: „Výše průměrného daru fyzických osob, který se 

zveřejňuje na základě darů evidovaných v daňových přiznáních, je nerealisticky vysoká,“ je 

platná. Výše průměrného daru u dárců evidovaných finanční správou, tedy uplatněného jako 

odečitatelná položka základu daně z příjmu fyzických osob, je o víc než 100 % vyšší než 

průměrný dar zjištěný u reprezentativního vzorku české populace 50+.  

 

2.3.2.3. CO NÁS VEDE K DAROVÁNÍ? 

Na otázku Q3: „Dar poskytnutý církvi, nadaci nebo dobročinné organizaci byl určen na 

podporu: …“ odpovědělo celkem 363 respondentů, přitom postupně odpovídali ANO nebo 

NE podle jednotlivých oblastí podpory. Kategorie organizací byly voleny podle britského 
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vzoru dlouhodobě používaného ve srovnávacích výzkumech Directory of Social Change.81 

Čeští dárci starší 50 let svými dary přispěli na: 

 

Kategorie % 

Sociální služby 44,1 

Krizová a humanitární pomoc 29,8 

Náboženská a spirituální činnost 24,0 

Zdravotní a lékařská péče 20,1 

Kultura a umění 11,0 

Jiné 9,6 

Sport a volný čas 8,3 

Ochrana zvířat 8,0 

Životní prostředí a jeho ochrana 6,1 

Ochrana lidských práv a práv menšin 5,5 

Vzdělání a výzkum 5,0 

 

Necelá polovina dárců v Česku podporuje sociální služby a péči o sociálně slabé a potřebné. 

Téměř třetina přispívá na naléhavou pomoc do zahraničí. Čtvrtina na náboženské a spirituální 

aktivity a pětina na zdravotní a lékařskou pomoc. Ochranu lidských práv a vzdělání/výzkum 

podporuje dary jen 5 % českých dárců. 

 

2.3.2.4. HODNOCENÍ VLIVŮ NA DOBROČINNÉ DAROVÁNÍ: VĚK, PRÁCE, 

POHLAVÍ, RODINNÝ STAV, CHUDOBA V DĚTSTVÍ, ZDRAVÍ, PŘÍJMY 

A MAJETEK, VZDĚLÁNÍ 

Na otázku Q4: „Jaké byly hlavní důvody pro tyto dary?“ odpovědělo 363 respondentů. Opět 

přitom postupně odpovídali ANO nebo NE podle nabízených důvodů, které je k darování 

vedly. Kategorie důvodů byly voleny podle téhož britského vzoru jako v předchozí otázce. 

Čeští dárci starší 50 let darují na dobročinné účely hlavně z následujících důvodů: 

 

Důvod % 

Starost a zájem o věc 59,0 

                                                 
81 Srov.: Norton, M. (2009). The worldwide fundraiser's handbook: A resource mobilisation guide for NGOs and 

community organisations (3rd ed.). London: Directory of Social Change. 
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Pocit povinnosti 24,5 

Potřeba uznání 11,0 

Osobní zkušenost 10,7 

Byl/a jsem požádán/a 9,9 

Žádné důvody 6,6 

Jiné důvody 4,4 

Úleva na daních 2,8 

Tlak okolí 0,6 

Pocit viny 0,6 

Osobní prospěch 0,3 

 

Téměř dvě třetiny českých dárců starších 50 let tvrdí, že darují na dobročinné účely, protože 

mají starost a zájem o věc. Čtvrtina z nich vnímá darování jako něco, co se má dělat, tedy 

jako svou mravní povinnost. Pro každého desátého dárce je důležitý pocit uznání a stejně 

důležitá je pro dárce jejich osobní zkušenost. Téměř 10 procent dárců dává hlavně proto, že 

byli požádáni. Negativní motivy k darování jsou v hodnocení respondentů velmi málo časté 

(tlak okolí, pocit viny, osobní prospěch) – do 1 % odpovědí. 

 

U dárců ve sledovaném vzorku (bez extrémů) jsme dále zkoumali, které z dalších ukazatelů 

zjišťovaných v rámci SHARE mají významnější vliv na jejich dárcovství a jaký. 

 

Věk 

Věk jistou roli hraje. Ve věkové skupině 50–65 let byl průměrný dar 3 500 korun, tedy 

odpovídal průměru. Nejštědřejší jsou dárci ve věkové skupině 65–75 s průměrným darem 

4 150 Kč, což by potvrzovalo výše uváděný předpoklad, že ochota darovat mimo jiné roste 

také s životní zralostí. Ve věkové skupině 75–85 pak výše darů opět klesá na průměr a ve 

skupině 85+ pak klesá výrazně, až na 1 200 korun za rok. 

 

Rozložení darů podle věku 
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Práce 

Pracující dávají o něco častěji (9,5 % ve sledovaném vzorku) než lidé pobírající starobní 

důchod (6,2 %).  

 

Pohlaví 

Muži a ženy dávají zcela srovnatelně – muži darují o 0,2 % častěji než ženy, ovšem průměrný 

dar u žen je o 50 Kč vyšší.  

 

Rodinný stav 

Ženatí a vdané dávají o 2 % častěji a jejich průměrný dar je o 200 korun vyšší než u lidí 

svobodných.  

 

Chudoba v dětství 

Respondenti, kteří uvádějí, že zažili chudobu v dětství, dávají o 2 % častěji, ale jejich 

průměrný dar je o 900 korun nižší než průměr o ostatních dárců.  

 

Zdraví 



 

 

 

147 

Lidé, kteří se subjektivně těší výbornému zdraví, dávají o 3 % častěji a jejich dar je v průměru 

o 650 korun vyšší než u jiných dárců. 

 

Příjmy a majetek 

Zásadní závislost je možné ukázat u příjmu a u majetku. Provedli jsme srovnání s hrubým i 

s čistým finančním majetkem domácnosti, s čistým příjmem domácnosti i s hodnotou 

nemovitého majetku domácnosti a výsledky jsou jednoznačné – procento těch, kteří přispívají 

na dobročinné účely, roste ve skupinách podle příjmu i majetku víceméně lineárně z cca 

3,5 % až na 10 %. 

 

Dary podle celkových příjmů domácnosti 
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Dary podle hrubého majetku domácnosti 

 

 

Dary podle čisté hodnoty majetku domácnosti 
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Dary podle čisté hodnoty oběžného majetku 

 

 

Dary podle hodnoty nemovitého majetku 
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Vzdělání 

Ještě zřetelnější je vliv vzdělání. Mezi lidmi se základním a středoškolským vzděláním bez 

maturity přispívají na dobročinnost necelá 4 % respondentů. Průměrný dar v této vzdělanostní 

skupině je 2 500 korun a celkem se tak početná skupina dárců (40 %) složí na 16 % všech 

filantropických darů. Středoškoláci s maturitou představují 47 % respondentů a také 47 % 

všech dobročinných darů ve sledovaném vzorku. V této vzdělanostní skupině dává 6,3 % 

osob a průměrný dar je 3 750 korun. Mezi vysokoškoláky (13 % respondentů) daruje bezmála 

17 %. Průměrný dar je sice jen o 200 korun vyšší než u středoškoláků, přesto se populace 

s nejvyšším vzděláním složí na 36 % celkového objemu filantropických darů. 

 

Dary podle vzdělání 

 

 

Hypotéza 2: „Některé sociografické ukazatele mají na dobročinné darování prokazatelný 

vliv.“ Ukazuje se, že nejvýznamnější vliv na dobročinné darování má úroveň vzdělání dárce. 

Významný vliv mají také hodnota majetku a výše příjmů dárce. Jistou roli hraje věk. Vliv na 

dobročinné darování u ostatních srovnávaných ukazatelů, jako je práce, pohlaví, rodinný stav 
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atd., se ukazuje jako nevýznamný. Uvedená zjištění potvrzují také třetí hypotézu: Hypotéza 3: 

„Společenské elity podporují dobročinnost častěji a výrazněji než běžná populace.“ 

 

2.4. CO ŘÍKAJÍ LIDÉ? 

2.4.1. METODIKA A PRŮBĚH VÝZKUMU 

V této části shrnujeme a interpretujeme vlastní strukturované rozhovory s dvaceti osobnostmi 

české filantropie. Abychom dokázali výběr respondentů z řad filantropů nějak metodicky 

uchopit, oslovili jsme s žádostí o rozhovor všechny nominované na cenu Via Bona za 

filantropii do roku 2016. Ze třiceti dvou oslovených dvacet souhlasilo s rozhovorem. 

Rozhovory probíhaly od května 2016 do konce roku 2017, trvaly zpravidla 60–80 minut, 

odpovědi byly zapisovány tazatelem, přepis rozhovoru byl následně do 48 hodin zaslán 

respondentům k autorizaci a případnému doplnění. Této možnosti využila čtvrtina 

respondentů (5). Záznamy z rozhovorů byly vyhodnoceny a výsledky zpracovány 

v agregované a důsledně anonymizované podobě.  

 

2.4.2. VHLEDY A INTERPRETACE VÝSTUPŮ Z ROZHOVORŮ PODLE 

JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK  

2.4.2.1. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DAR 

Rozhovor otevírají dvě osobní otázky po darování a darech obecně, tedy bez specifického 

zaměření na dary dobročinné. V odpovědích na otázku: Jaký jste v životě dostal 

nejvýznamnější dar – na který dar v životě nejvíce vzpomínáte? se ukazuje, že velká 

většina respondentů si nejdůležitější dary ve svém životě nespojuje s nějakou materiální věcí, 

ale s čímsi nehmotným, často spíše se souběhem šťastných životních okolností. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Vrátit člověku důstojnost je ten největší dar.“ 

„Je snad něco, co bys nebyl dostal? – to je spíš můj pocit. A všechno, co jsem dostal, bylo 

takové nezasloužené.“ 

„Dostala jsem dar, že jsem dostala druhou šanci žít, a to byl obrovskej dar.“ 

„Nejvýznamnější dar, který jsem v životě dostala, byli báječní rodiče, skvělý manžel a 

perfektní děti. To je největší dar, kterým mě pánbůh mohl obdařit.“ 

„Hmotné dárky nepočítám… Pak jsou dárky nehmotné, ale to se těžko posuzuje. 

Když vám třeba někdo věnuje svůj čas a něco vás naučí…“ 
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„Největší dar je, že člověk dostává důvěru. Že jsou lidé vstřícní, bez důvodu, bez zásluhy.“ 

 

Odpovědi na druhou otázku Jaký jste v životě daroval nejvýznamnější dar – na který dar 

v životě nejvíce vzpomínáte? potvrzují přístup naznačený v odpovědích na otázku první: na 

osobní úrovni nebývají jako nejvýznamnější hodnoceny hmotné nebo finanční dary, ale spíše 

vlastní zájem a angažmá dárce. Opakovaně se jako zásadní objevuje darování času. Ani jeden 

z dotázaných nehovoří o nejvýznamnějším daru ve smyslu výše darované částky, přestože 

třetina respondentů na dobročinné účely každoročně daruje řádově desítky milionů korun. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Lidi mi často děkují, že daruji svůj čas. Přinést někomu nákup, to není takový dar, ale ten 

čas, který tomu člověk věnuje. To je asi nejcennější dar.“  

„Nejdůležitější dar je můj čas. Nic většího člověk dát nemůže.“  

„Stalo se mi opakovaně, a to mě těší, že s někým pracuju a on mi pak řekne, že mu u toho 

bylo dobře. A to mně přijde, že je nejvíc, co člověk může druhému dát.“ 

„Dar je něco, co není hmotné. Je to spojené s věcmi, ale spíš je to něco v rozhovoru, něco, co 

se ukáže, že tomu člověku k něčemu je… Že se mu něco ukáže, že se ukáže, že je něco mezi 

námi. Pak je ten dar vzájemný. Když dám někomu prachy, tak je to takový… – no, co s tím.“ 

 

2.4.2.2. MOTIVACE K FILANTROPII 

Další otázka už obrací pozornost k filantropii darování na dobročinné účely: Proč darujete 

na dobročinné účely – co vás k tomu vede? Do značné míry se zde zpřesňují motivy 

sledované v rámci SHARE (podrobněji výše): 

Starost a zájem o věc 59,0 % 

Pocit povinnosti 24,5 % 

Potřeba uznání 11,0 % 

Osobní zkušenost 10,7 % 

 

Při otevřeném dotazování, jež nenabízelo výběr z možností, se u našich respondentů (kteří se 

dárcovství věnují více let a s takovou intenzitou, že je podporované organizace nominovaly na 

cenu Via Bona za filantropii) jednoznačně do popředí dostává motiv mravní povinnosti, 

obecný hodnotový postoj dárce. Ten v nějaké podobě zmiňuje víc než polovina respondentů. 

Starost a zájem se v odpovědích ukazují být spíše obecným předpokladem k dobročinnému 
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darování, ale ne tím, o čem mají respondenti potřebu hovořit v odpovědi na dotaz, proč darují. 

V odpovědích se objevuje celá řada slov, která odkazují do oblasti praktické filosofie: „je 

dobré“, „je to tak správně“, „je to etické“, „je správné a spravedlivé“, „co se sluší a patří“, 

„rozhoduji se podle svého svědomí“ atp. Doplňkově k tomu zaznívá motiv výchovy 

k dobročinnosti, tradice předávané v rodině. 

 

Ve výpovědích se dále objevuje celá škála dalších motivů, ovšem s výrazně menší intenzitou: 

je zmiňován zájem o konkrétní téma, obecná radost z darování nebo z možnosti darovat, 

osobní zkušenost – jak s konkrétní osobou, která důvěryhodně zastupuje příjemce, tak 

specifická osobní zkušenost s podporovaným tématem. Je zmíněna také snaha rozhodovat se 

podle míry objektivizovaných dopadů poskytnutého daru, která slovníkem připomíná myšlení 

efektivních altruistů. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Protože to cítím jako svou povinnost.“ 

„No, já myslím, že každý člověk, který není v nouzi, by se měl zříci části svých příjmů nebo 

benefitů a věnovat je těm, co v nouzi jsou. Nebo to ani nemusí být nouze, ale na dobročinné 

účely. Čili vede mě přesvědčení, že to tak mělo být. Prostě jsou věci, které mohu postrádat, a 

je dobré část z nich postrádat.“ 

„Je to tak správně. Je to etické. Já si myslím, že je správné a spravedlivé, aby lidi, kteří měli 

v životě štěstí a mají víc, než pro život potřebují, aby se částí toho přebytku podělili s lidmi, 

kteří toho štěstí tolik neměli.“ 

„Člověk má takový zamlčený závazek, jakýsi dluh. Když potkáte někoho, kdo je na tom fakt 

blbě, tak si uvědomíte, že jste na tom dobře. A vědomí, že je člověk v situaci, kdy on může 

pomoci – že je na té lepší straně … tak to je bezvadný, že něco můžete.“ 

„Je to hlavně o atmosféře ve společnosti. O tom, co se sluší a patří.“ 

„Rozhoduji se podle toho, co mě osloví. Snažím se, aby dar šel vždycky adresně. Nechci to 

posílat přes organizace. Je jasné, že musejí existovat, protože ne všichni jsou tak akční a 

samostatní, takže já se na ně dívám s úctou. Ale já jsem svobodný člověk a rozhoduji se sám a 

rozhoduji se podle svého svědomí. 

„Myslím si, že určitě je to něco, na co jsem byl zvyklý. Doma v Kanadě táta vždycky daroval 

různým organizacím a je to tam prostě běžné a normální. Takže mě spíš nikdy nenapadlo, že 

bych nedaroval – aspoň část svých peněz různým organizacím. Je to díky výchově, díky 

kultuře, ve které jsem vyrostl. Je to normální součástí života.“ 
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„Daruji několika organizacím. Daruji organizacím stomiků, protože mi strašně pomohly. … 

když jsem před čtrnácti lety onemocněla… Daruji taky pár tisíc Člověku v tísni, protože znám 

osobně Pánka – vedl dětskou skupinu, kde byly moje děti, a vím, že to je čestný člověk. 

Daruji taky Lize proti rakovině – oceňuji prevenci, je pro mě důležitá a vím, že dělají skvělou 

práci.“ 

„No, já mám pocit, že jsem strašně šťastnej člověk. Mám mnohem víc, než jsem kdy chtěla. A 

tak se chci rozdělit. Já už víc nepotřebuju.“ 

„Snažím se to objektivizovat. Sleduji tedy co největší výnos – ve smyslu společenského 

přínosu. Tedy součet kvality života lidí. Je to výraz mojí odpovědnosti vůči společnosti.“ 

„Je to otázka preference: třeba kultura není společensky vnímaná jako významná, tak se 

snažím to vyrovnávat.“ 

„Odmítám loudily na ulicích, to bych rozdala celý důchod.“ 

 

 

2.4.2.3. SLEDOVANÉ CÍLE FILANTROPIE 

Následující otázka se od obecných motivů k darování posouvá k záměrům, cílům nebo 

dopadům, které dárci sledují: Čeho chcete svým dárcovstvím dosáhnout? 

Odpovědi ukazují velmi rozdílné přístupy. Někteří z respondentů své záměry popisují velmi 

obecně a nekonkrétně: „lepší svět“. Jiní naopak hovoří o zcela konkrétních cílech: čas 

věnovaný doučování konkrétních dětí, zážitek Vánoc pro klienty azylového domu atp. Vedle 

toho se objevuje skupina respondentů, jež sledování konkrétních cílů nebo výsledků v této 

souvislosti odmítá jako nepatřičné. Oproti tomu však také podobnou měrou zaznívá pohled 

dárců, kteří u vysokých darů strategicky volí oblast podpory a formulují své ambice – v obou 

případech jde o roli jakéhosi iniciátora či hybatele. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Aby byl svět lepší.“ 

„No jasně: lepší společnost, lepší větší či menší moje ‚komunitní‘ okolí.“ 

„Pro mě jsou důležité příběhy. Já vím, že nezlepším svět v globálu. Mě zahřeje, že se někdo 

konkrétní má aspoň chvíli líp.“ 

„Když už jsem couvala z vědy, tak jsem chtěla dělat něco hodně smysluplného… Chtěla jsem 

pro Člověka v tísni doučovat romské děti …, protože jsem přesvědčená, že pokud nedostanou 
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odpovídající vzdělání, nemají šanci uspět. Po čtyřech letech, co jsem to dělala, tak jsem 

musela na operaci s kyčlí, na podzim si zas zkusím někoho vzít.“ 

„Já třeba připravuju Vánoce pro matky s dětmi v azylových domech. Oni to často nikdy 

v životě nezažili. Tak aspoň na chvíli jim to udělá radost, zažijí to. Já potřebuji, aby to dávalo 

smysl.“ 

„To ne. To určitě nechci. Když děláte s lidma, tak nevíte, čeho jste dosáhl. Vy můžete být 

nějak platný, to jo, ale nemůžete mít výsledek jako cíl. Někdy se něco povede, někdy ne. 

Snažím se na to koukat, to jo, ale rozhodně toho nejsem funkcí… Pokud chci něco změnit, tak 

sebe. Svět měnit nechci, to ne.“ 

„To né. Neočekávám nějaký výsledek. Dívám se, jak ty organizace prospívají, a samozřejmě 

jsem přemýšlel, než jsem se rozhodl jim pravidelně přispívat. Ale neočekávám výsledek. 

Přispívám organizacím, které podle mého dělají dobrou práci. 

A samozřejmě oni posílají několikrát za rok zprávy o činnosti a člověk má radost, když vidí, 

že k něčemu přispěl.“ 

„Hlavně u větších projektů … předpokládám, že je možné měnit přístupy, pohled ve 

společnosti. Vnímám to jako zapálení jiskry. … Čili (snažím se) dávat na něco, co člověk 

považuje za smysluplné, a zároveň okolo toho tématu vyvolat nějakou další reakci.“ 

„Já mám takové dvě filantropické nohy. V jedné cíl mám: to je vzdělávání; a v té druhé se jen 

snažím pomoct lidem, kteří jsou v těžké životní situaci. … Já jsem taky studoval v Německu a 

ve Švýcarsku na stipendiu. Máma byla učitelka a táta báňský technik. Tu štafetu jsem 

nepřerušil a podporuji přes sto studentů na stipendiích. 

Mým cílem jsou kvalitnější elity, které v tom pak budou také pokračovat. Dal jsem (na rozvoj 

vzdělání) peníze a akcie za sto milionů korun.“ 

 

2.4.2.4. STRATEGICKÁ A REAKTIVNÍ FILANTROPIE 

Téma strategického myšlení v dobročinném dárcovství dále rozvíjí následující otázka: 

Podporujete svým dárcovstvím spíše práci někoho jiného nebo sledujete nějaké vlastní 

cíle / strategii? V odpovědích převažuje reaktivní přístup k darování, tzn. většina dárců 

reaguje na konkrétní žádosti o dar, které je nějak zaujmou a přesvědčí, že stojí za podporu – 

tematickým zaměřením, důvěryhodností žádající organizace atd. Paralelně s tím se však u 

některých dárců objevují formulované strategické záměry, priority a cíle. Zajímavý je akcent 

na aktivní zapojení dárce do realizace programu, projektu nebo řešení, který se objevuje 

v obou skupinách. Jedna z výpovědí svým důrazem na reálné vztahy mezi konkrétními lidmi 
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v jistém smyslu překonává nabídnutou distinkci podpora „práce někoho jiného“ vs. „vlastní 

cíle / strategie“.  

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Sleduji vlastní strategii – není úplně nějak vyhraněná. Aby to mělo smysl a aby ty příspěvky 

padly na úrodnou půdu.“ 

„Měl bych asi sledovat nějaké vlastní cíle, ale většinou se přidávám k různorodým činnostem, 

které realizuje někdo jiný.“ 

„To je těžko říct. Je to spíš náhodné. Přispívám třeba Lékařům bez hranic, a to jsme se 

s manželkou rozhodli, když jsme viděli něco v televizi.“ 

„Rozhodně se přidávám. Finančně se přidávám k organizacím, kterým věřím.“ 

„Myslím, že se časem vyprofiluji k tomu, že budu některé organizace podporovat 

dlouhodobě. Očekávám, že si vytvořím nějakou skupinu – tak za dva tři roky – a v ní se pak 

budu pohybovat. Tak je to i v byznysu – daňaři, právníci, máte prostě svoje lidi, se kterými 

chcete pracovat, a tak to vidím a chci i v této oblasti. Bude to dlouhodobá spolupráce.“ 

„Svoji strategii… A jsou pak projekty, se kterými někdo přijde, ale v tom případě úmyslně 

podporuji jen část a chci, aby se přidali ostatní.“ 

„Nápady mám svoje, ale na realizaci se spojuji s ostatními. Hlavně když jsem ještě pracoval, 

neměl jsem na to ani čas.“ 

„Co se týče … vědy, nebo i … kultury – tam je člověk aktivní, čili je tam i strategie. Jinde je 

to spíš podpora někoho. Takže mám oblasti, které jsou důležité, a pak si tam vyberu lidi, kteří 

to dělají dobře, a já si je vyhodnotím podle výkonnosti a efektivity.“ 

„Spíš jsem iniciátor, ten, kdo to vymyslí. Ale znám i tu druhou roli.“ 

„No, bez těch organizací by to nešlo, ale bez mého aktivního zapojení by to taky nešlo. 

Důležitá je aktivní účast, bez ní to není možné. Prostě něco děláte spolu. Když tancujete se 

ženskou, tak to taky děláte společně. Dítě se taky nepřidá k paní učitelce. Jeden bez 

druhého… to nejde. Já si nemůžu nic vymyslet. Všecko, co dělám, dělám mezi lidma a 

s lidma. … Nietzsche říká v Zarathustrovi: ‚Žebrákovi dát i nedat, oboje je blbě.‘ I on v tom 

musí vidět nějakou šanci a svoji možnost.“ 

 

2.4.2.5. PODPOROVANÁ TÉMATA, FORMA VS. ÚČEL 

Další otázka se zajímá o preference podporovaných témat a význam formy žádosti a okolností 

darování: Na co darujete? Při jaké příležitosti? Je pro vás důležitější účel nebo způsob 

žádosti? Při rozhodování o podpoře se nejčastěji zdají být určující konkrétní organizace, které 



 

 

 

157 

žádají o podporu. Vzhledem k dokola se opakujícím jménům nejznámějších organizací se zdá, 

že pro značnou část respondentů je důvěryhodnost, jež je pro ně v darování rozhodující, velmi 

blízká všeobecné známosti organizace. V některých případech dokonce tematické zaměření 

podpory u dárce definují organizace, které si vybral jako hodné důvěry, a tudíž podpory. 

Obecný účel daru je zmiňován o něco méně často, ale také ve výpovědích zaznívá opakovaně 

s tím, že je preferován před formou žádosti. 

Spíše výjimečně respondenti hovoří o specifické, předem vybrané tematické oblasti, do níž 

chtějí své dary směrovat. Podobně se zdá být spíše okrajové rozhodování podle formy žádosti, 

ačkoli značná část respondentů má zřejmě nastavené vlastní jednoduché zásady, kterých se 

drží (např. nedávají na ulici nebo nereagují na výzvy v poštovní schránce atp.). V přemýšlení 

o formě se znovu vrací téma darování času – respondenti tedy příliš nezdůrazňují formu u 

žádostí o dar, ale někteří ji vnímají jako zásadní u poskytované podpory. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Nedávám na ulici, to vůbec. Musím tu organizaci znát a musím vědět, co dělají.“ 

„Témata mám definovaná organizacemi, kterým věřím. Spíš mě zajímají společenské cíle než 

podpora třeba dětských domovů. Z 90 % je to ten účel. I když je pravda, že umění si říct, je 

důležité. Ale nepomohlo by to, kdybych to nepovažoval za rozumné.“ 

„Ty první tři organizace (vyjmenované organizace) jsem si vyhlídla dopředu, čtvrté jsem 

podlehla – byli v žádostech velmi naléhaví. A občas pošlu na základě žádosti na něco 

mimořádného – těm mým osvědčeným, nebo občas i jiným.“ 

„Já to neposuzuji sám. Lidé, kteří se o to starají, dostali instrukci, aby se šlo po podstatě a ne 

po formě.“ 

„Kultura, věda, sociální oblast – ale tam mě zajímají projekty jako „start do života“ něco, kdy 

je člověk proaktivní… A taky mě zajímají věci, které jsou tak trochu popelky, co není pro 

ostatní atraktivní, na co ostatní nedávají.“ 

„Demokracie …, podpora vzdělání jako protiváha manipulovatelnosti, věda a výzkum, …, 

sport, pohyb a občanská společnost. Jednoznačně účel, o způsobu jsem nikdy vůbec 

neuvažoval…“ 

„… za mnohem cennější považuji darování času – když třeba pracujete dvě tři hodiny 

odpoledne, tak to je hodně času.“ 

„Já především daruji čas. Já jsem odešla z práce ve chvíli, kdy jsem měla nárok na důchod …, 

abych mohla být dobrovolníkem na plný úvazek.“ 
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2.4.2.6. ROZHODOVÁNÍ O DARU: ROZUM NEBO CIT? 

V další otázce nás zajímalo, co ve svém rozhodování při dobročinném darování vnímají dárci 

jako primární – pocity nebo racionální úvahu. Řekl byste, že se rozhodujete spíš citem nebo 

spíš rozumem? Zde dochází podstatná většina dárců ke shodě: do rozhodování o darování je 

zapojen cit i rozum. Někteří jejich zapojení vnímají v jisté sekvenci: cit rozhodování 

nastartuje, z citu rozhodnutí vychází a rozum ho ověřuje, zkoumá. O něco větší část 

respondentů přitom vnímá racionalitu jako rozhodující, jako to, co má poslední slovo. Ani 

jeden z respondentů nehovoří o svém darování jako o čistě rozumové, racionální záležitosti. A 

stejně tak to platí i o pocitech; ačkoli najdeme několik odpovědí, ve kterých respondenti 

vyhodnocují svá rozhodnutí spíše jako pocitová.  

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Obojí. Začnu citem, ale důkladně to i pragmaticky prozkoumám. Ale cit je to první.“ 

„Snažím se to kombinovat. V dárcovství je to složité – jenom rozumem to nejde a jenom 

citem je to chyba. Já jsem člověk velmi racionální, ale ve filantropii se citům neubráníte. 

Poměr je u mě tak 60 % rozum, 40 % city.“ 

„Kdyby to bylo jen citem, tak by to někdy mohlo být hloupý. Co to je cit? Lítost? Čili je to 

kombinace.“ 

„Spíš rozumem. Cit je tam permanentní. To je báze, aby člověk neokoral. Ale všechny věci, 

které dělám, se snažím dělat tak, aby to mělo nějakou racionalitu. Rozmýšlím, aby to nějak 

fungovalo. Čili cit je tam vždycky, ale hlavní je rozum. Spustí to cit, ale musí to mít 

racionální konturu.“ 

„Tak i tak. Ty ekologický věci, to není asi cit, to je spíš rozum, protože to je klíčová věc pro 

budoucnost lidstva. (Humanitární pomoc), to je asi spíš cit – prostě jsou lidé po světě, kteří 

skutečně pomoc potřebují.“ 

„Je to mix, ale já jsem rozhodně racionální člověk. Menší částky jsou pocitovka, ale u těch 

větších, co já skutečně považuji za dárcovství, tam je rozum hodně zapojený.“ 

„Oboje. Dříve asi spíš rozumem, ale došel jsem k tomu, že to spektrum je velké a intuice je 

klíčová.“ 

„Spíš citem.“ 

 

2.4.2.7. SLEDOVÁNÍ EFEKTIVITY POSKYTNUTÉHO DARU 
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Zajímali jsme se také o to, jak dárci posuzují efektivitu poskytnutého daru a jak je pro ně 

důležitá. Je pro vás důležitá efektivita poskytnutého daru? Jak ji sledujete/zjišťujete? 

V případě tématu efektivity využití daru panuje mezi respondenty jednoznačná shoda: „Ano, 

je to velmi důležité, dokonce klíčové téma.“ Větší část respondentů ovšem jedním dechem 

dodává, že sledovat a měřit reálnou efektivitu využití daru je ve skutečnosti velmi nesnadné a 

že se spíše opírají o obecnou důvěru v to, že zavedené organizace dobře fungují, neplýtvají – 

a nelžou. Standardní součástí tohoto vztahu důvěry se pro velkou část dárců stalo pravidelné 

informování (výroční zprávy, zprávy o činnosti, novinky, poděkování atd.), které tuto důvěru 

stvrzuje a posiluje – ačkoli se z výpovědí nezdá, že by podstatná část dárců materiály pečlivěji 

vyhodnocovala. Vedle toho se ovšem znovu ozývá menší skupina dárců, kteří jasně hovoří o 

sledování čísel, výstupů a měření dopadů podporovaných projektů. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Určitě je. Ale je obtížné ji sledovat, takže ji vlastně ve výsledku nesleduji.“ 

„Samozřejmě, byla by škoda, aby se ty peníze dobře nevyužily. Ale nijak to nekontroluji. 

Prostě důvěřuji organizacím, jsou to slušní, rozumní lidé.“ 

„Určitě ano. Zjišťuji to tak, že se na to ptám. … Samozřejmě to nikdy přesně nezjistím, ale 

myslím, že mi lidi nelžou.“ 

„To ano, to je pro mě velice důležité. Já v ně musím mít důvěru. Doufám, že všechny 

organizace, které podporuji, si tu důvěru zaslouží. Byla jsem se všude podívat. Všichni mi 

posílají nějaké zprávy o činnosti nebo výkaz práce. … Já věřím těm hlavním představitelům a 

věřím, že to dobře vedou.“ 

„Ano, ale není vždycky jednoduché to posoudit. Proto je důležité, aby organizace pravidelně 

posílaly zprávy o tom, co dělají. Je hezký dostat příběhy. Takové to: díky vašemu daru…“ 

„Efektivita, to je teď to slovo. … Není možné podnikat a ani darovat, aniž byste nesl riziko, 

že budete naprosto neefektivní. Čili je to důležité, ale nemůže to být rozhodující.“ 

„Vidím do čísel. Nadace i organizace musí vykazovat výsledky. Je tam velký pokrok. Čili ti 

šikovní umí dobře odreportovat, čeho dosáhli… Hodně se to zlepšilo. Nadace dneska vědí, že 

mecenáši chtějí vidět něco konkrétního. Vždycky se dá nějaké měřítko najít – i když v kultuře 

to někdy je složitější.“ 

„Určitě, to je klíčová věc. Sleduji ji hlavně v té části vzdělávací. U té školy je to jednoduché. 

Máte výsledky: procento studentů, kteří se dostávají na prestižní univerzity.“ 

 

2.4.2.8. ZMĚNY VE FILANTROPII V PRŮBĚHU ŽIVOTA 
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Další otázka se zaměřila na hodnocení změn v přístupech k darování v průběhu života dárce. 

Tři čtvrtiny respondentů byli starší 50 let. Změnilo se nějak vaše dárcovství na dobročinné 

účely během vašeho života? Část respondentů vnímá ve svém dobročinném dárcovství spíše 

kontinuální změny – postupný růst částek nebo postupné přibývání podporovaných témat. 

Druhá část vnímá i určité zlomové momenty nebo milníky. Vzhledem k věku respondentů se 

opakovaně objevuje jako časový milník rok 1989, ve výpovědích však figurují také další 

milníky: podnikatelský úspěch, ale také konkrétní těžká životní zkušenost (nemoc).  

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Ano. Přibývá to. Jednak je víc žádostí, tedy i těch, které považuji za smysluplné. Také se mi 

finančně lépe vede, takže mohu postrádat více peněz.“ 

„Ani moc ne, ve své podstatě. Zaměření bylo vždycky stejné. Snažím se pomáhat tam, kde 

jsem to sám neměl… Změnily se jen částky.“ 

„Moje angažmá začalo podporou vědy. … Tehdy jsem tvrdil, že to je to nejdůležitější. Časem 

se mi to rozšířilo na vzdělání a občanskou společnost.“ 

„Stával jsem se citlivější na věci, na které jsem dřív citlivý nebyl. Člověk si uvědomuje to 

velké nebezpečí té asymetrie, když vstupujete do toho vztahu. Vy jste mocný a on vždycky 

nějak ‚nemocný‘. … Na to je potřeba dávat velký pozor … a nepřijímat roli tatínka, když vás 

do ní lidi strkaj. … Dárcovství, spolupráce s lidmi má v sobě vždycky určitý nárok – není 

možné ho převést na nějaké jednoduché pravidlo.“ 

„No, začala jsem dávat hlavně po roce 1989. Předtím ani nevím, že by nějaké organizace 

byly. Určitě člověk nějakou dobu dával po roce 1968 na rodiny lidí, kteří byli zavření.“ 

„Dárcovství hlavně moc nebylo. Lidi za komunistů neměli peníze. Registruji to vlastně až 

posledních deset let. A vidím, že hodně bohatých lidí dneska přemýšlí o tom, jestli by taky 

neměli něco udělat. Je to in? No, kéž by. Ale je k tomu ještě kus cesty. Zatím to tak vnímáno 

není.“ 

„Asi když se začalo firmě dařit, tak jsme měli pocit, že je potřeba se rozdělit. A pak jsme 

s dětmi hledali další možnosti.“ 

„Určitě. Do padesáti let, než jsem byla nemocná, jsem většinou darovala jen jednotlivcům, 

hlavně rodině… Až od té doby, co jsem byla nemocná, tak převážně věnuju dobročinnejm 

organizacím.“ 

 

Připomínka respondentů, že se filantropii u nás do roku 1989 příliš nedařilo, pro českého 

čtenáře sice není objevná, ale do současné diskuse o efektivním altruismu je to ze střední 
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Evropy vzkaz zásadní: péče o prostředí a o podobu společenského mravu, ve kterém se 

dobročinnému darování daří, je přinejmenším stejně důležitá jako jakkoliv efektivní pomoc 

těm nejchudším a nejpotřebnějším. 

 

2.4.2.9. CO MAJÍ SPOLEČNÉHO DÁRCI? 

Následující otázka je spíše spekulativní, nicméně bylo zajímavé zjistit, zda nabídne nějaký 

nečekaný vhled do přemýšlení respondentů o zkušenostech s dobročinným darováním: Má 

podle vás většina dárců něco společného?  

Pohledy respondentů na tuto otázku jsou velmi různorodé, většina z nich nabízí vlastní 

akcent, vlastní důvod – „morální potřebu“, „ochotu“, „radost z darování“, snahu prospět, 

dobrou vůli a dobrý úmysl, nesobeckost, nejsou lhostejní… Menší skupina dárců odmítá 

spekulovat a společného jmenovatele nevidí, s tím, že motivace k darování může být (a je) 

velmi rozmanitá. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Morální potřebu darovat.“ 

„Určitě to, co i mě vede k dárcovství. Je to ochota zříci se malé části svého blahobytu a snaha 

něčemu pomoct a důvěra, že organizace, které o dary žádají, jsou důvěryhodné.“ 

„Asi ano. Když něco dáte, tak z toho máte dobrý pocit. Darovat je lepší než dostat. Já mám 

z toho, že můžu dát, větší radost než ten, kdo to dostane. Si myslím. Takže podle mého dárce 

spojuje radost z darování.“ 

„Je to prostě takový projev odpovědnosti za společnost, za to, co je ve společnosti potřeba 

dělat. Každý bude mít ty motivy jiný, ale je krásný, že to lidé dělají. Někdo spíš vytahuje 

nahoru excelentní děti, někdo naopak. Ale u většiny je to o tom, že mají rádi lidi. A že si 

uvědomují, že mají nadbytek a jinde se nedostává.“ 

„Řekl bych, že lidé, kteří se tím tématem zabývají – významní dárci – se zabývají hodnotami, 

snaží se porozumět smyslu toho, co člověk může udělat pro společnost a pro život. To má 

silný přesah do filosofie. To ale samozřejmě neznamená, že není spousta lidí, kteří to dělají 

proto, aby se neřeklo… Ale většina je podle mého na té pozitivní straně.“ 

„Jsou schopni přemýšlet i o jiných lidech než jen o sobě.“ 

„Mají společného to, že rozumějí tomu, že se věci nehrají o sirky, že jsou vážné a že někdy se 

dobrým slovem nenajíte. Spojuje je, že jim to není jedno. A určitě to každý bude reflektovat 

za sebe úplně jinak.“ 
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„To já nevím. Já o tom obvykle nemluvím, takže nevím, kdo z mých přátel je dárce. 

Vůbec netuším.“ 

„Tady bych řekl, že ne. Ve většině lidí je nějaký altruismus, ale je to velmi různorodé. 

Spojující prvek asi nenajdu.“ 

 

2.4.2.10. DÁRCOVSTVÍ, MRAV, MORÁLKA A ETIKA 

Příští otázka ověřuje, zda respondenti vnímají souvislost mezi filantropií a mravem/ 

morálkou/etikou, nebo zda tuto souvislost vnímá jen tazatel, zatímco běžný dárce ji 

nepociťuje a nevnímá. Souvisí pro vás dárcovství nějak s mravem, s morálkou a s etikou? 

Výpovědi ukazují, že drtivá většina dárců bezprostřední souvislost vnímá, a to především na 

úrovni mravu. Darování je pro ně jednáním, které se sluší a které přispívá k formování 

základní společenské a kulturní shody na tom, co se má (rozdělit se s ostatními) a co se nemá 

(byl lakomý nebo sobecký). Někteří respondenti si darování spojují s hodnotami – je pro ně 

praktickým vyjádřením jejich hodnot, přesvědčení a životních postojů. Někteří respondenti 

zároveň upozorňují na fakt, že tomu tak nemusí být vždy, že darovat může i člověk, který 

není veden dobrou vůlí, ochotou se rozdělit ani snahou pomoci, ale například špatným 

svědomím nebo touhou po zviditelnění. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Morálka a etika je o tom, že lidé umějí obcovat spolu, aby si byli vzájemně k něčemu. 

Dokázali spolu žít. A tam samozřejmě dárcovství patří. Morálku vnímám jako základní 

předpoklad, že rozumíme tomu, že něco nesmíme, že se něco nemá.“  

„Určitě. Proč jinak by to člověk dělal, proč by daroval. To je etická věc. Člověk – kdyby to 

neviděl jako etickou věc, tak by nedaroval. Tatínek mi vyprávěl o dobrém příteli, který na nic 

nedaroval. A pro mého tátu to bylo etické selhání. Měl ho rád, ale tohle pro něj byla 

nepochopitelná záhada, že se nerozdělí s ostatními.“ 

„Já to považuju za hodně důležitý prvek lidské osobnosti – umět se rozdělit, umět někomu 

něco dát. Sobectví je hodně negativní vlastnost… No, a kdo neumí dávat, tak si neváží lidí.“ 

„Určitě. Dárcovství obecně je úzce související s odpovědností za společnost. A určitá 

odpovědnost za společenské děje je součást morálky a etiky.“ 

„Určitě, samozřejmě. Asi záleží na genech, a jak byl vychován, nevím, co ještě modeluje 

povahu.“ 
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„Určitě souvisí. Mluvil jsem o hodnotách. Důvod, proč člověk sdílí svoje zdroje, je snaha o 

zlepšení kvality života… Vyšší kvalita života se s etikou velmi překrývá. Morálnější 

společnost bude žít kvalitnější život.“ 

„… když o tom teď mluvíme, tak si uvědomuji, že bych vlastně chtěla na některé lidi působit 

tak, aby měli pocit – třeba moje kamarádky – že by se to mělo.“ 

 „Souvisí to s elementární slušností. Ti, co mluví o morálce, těm já moc nevěřím. Já sice moc 

věřící nejsem, ale křesťanské učení je jedno z nejkrásnějších učení na světě. A papež Franta je 

jedna z mála, možná jediná morální autorita současnosti. Je to proto, že zbytečně nemluví, ale 

žije ty hodnoty. Lidskost. Nic víc v tom není. Obyčejná lidskost.“ 

„Pro mě ano, ale myslím, že ne všichni lidi to tak chápou. Normální je pomáhat. Dar pomůže. 

Udělá radost a také pomůže.“ 

„Pro mě ano. … Nechci říct, že každý, kdo daruje, musí být ten nejčestnější člověk. Ale 

myslím, že to platí většinově, nikoliv však bezvýhradně.“ 

„Myslím, že moc ne. Je spousta lidí, kteří se chovají mravně, i morálně, a přesto z nějakých 

důvodů žádné organizace nepodporují. A na druhou stranu jsou lidé, kteří si tím napravují 

špatné svědomí nebo si vykupují svědomí.“ 

 

2.4.2.11. ODMÍTNUTÍ DAROVAT 

Následuje otázka, která se zajímá o situace, kdy jinak velmi štědří dárci pomoc odmítli 

poskytnout. Odmítli jste někdy darovat? Proč? Již výše jsme si ukázali, že si dosti dárců 

formuluje pro své darování některá jednoduchá, ale obecně uplatňovaná pravidla, aby si své 

darování ulehčili a zjednodušili. Nejčastějším se u respondentů zdá být pravidlo „nedávat na 

ulici“. Za hranicí takových jednoznačných zásad už je odmítání podpory obtížnější a váže se 

zpravidla na finanční možnosti dárců nebo na tematické zaměření požadované podpory, 

někdy na oboje zároveň. Menší skupina respondentů si zjevně k rozhodování začíná vytvářet 

podpůrný aparát nebo další nástroje, případně zavedení nějakého formalizovaného postupu 

zvažují. Také mezi dárci se najdou lidé, kterým je odmítat zatěžko. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Spoustu. Zejména ty na ulici.“ 

„Dárcovství na ulici odmítám.“ 
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„Samozřejmě. Podle citu. Někdy je žádost podezřelá, někdy byl i podvod. A celou řadu 

neoprávněných jsem nerozpoznal, a pak se asi ty peníze efektivně nevyužily, ale to jsem se 

nedozvěděl a nedozvím.“ 

„No jistě. Někdy se lidé obracejí o pomoc, kterou já jim nemůžu dát.“ 

„Nejčastěji proto, že žadatelé jsou mimo témata, kterým se snažím věnovat. Občas podpořím 

něco mimo, ale spíš se snažím držet svého kopyta. Jindy je to, když to kolegové posoudí tak, 

že to je třeba rizikové. Už se mi taky kolikrát stalo, že jsem podpořil úplný nesmysl. A to byly 

vyhozené peníze.“ 

„Samozřejmě. Tlak je veliký. Na všechno reagovat nemůžete. Proto se člověk snaží okolo 

sebe vybudovat nějaké bariéry, jinak by to nešlo. Zatím jsme nešli cestou založení vlastní 

nadace, abychom se vyhnuli neefektivitám a tomu tlaku, ale uvidíme.“ 

„Rozhodně mám intenzívní pocit, že odmítat neumím, a přitom nevím, jestli to bylo dobře 

využité. Odmítla jsem nějakou tu nataženou ruku na ulici, to jistě, … ale kde jsem znala, tam 

jsem asi nikdy neodmítla. Asi bych si vyčítala, kdybych měla pocit, že jsem mohla pomoct a 

nepomohla a že jsem tím způsobila nějakou škodu.“ 

 

2.4.2.12. DAROVÁNÍ A POKORA 

Ptali jsme se také na to, co darování dárcům přináší, v čem je obohacuje, v čem je posouvá: 

Co jste se naučili díky svému darování? Přínos zkušeností s dobročinným darováním 

vnímají respondenti různorodě, odpovědi nicméně mají několik společných jmenovatelů: 

dárci se naučí více si cenit dobrého, komfortního života; setkají se s lidmi z jiného prostředí, 

což jim otevře nový nebo obohatí stávající pohled na svět; darování učí dárce pokoře k životu 

a ke světu.  

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Naučilo mě to o tom přemýšlet. A naučilo mě to být rád, že můžu být na straně těch, kteří 

mohou dávat. Není to těžké uvažování. Ale tohle vám to dá.“ 

„Vážím si víc materiálního zabezpečení a dobrého života.“ 

„Naučil jsem se vnímat svět i očima jiných než úspěšných lidí. Do té doby jsem totiž potkával 

hlavně nebo jenom ty úspěšné.“ 

„Seznámil jsem se s jinými lidmi a s jinými potřebami. Rozšiřujete si obzory do jiných 

oblastí. Máte rodinu, práci… a tady se potkáte s lidmi, kteří řeší jiné problémy: takže poznat 

nové lidi a rozšířit si horizonty.“ 
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„Nejvíc jsem se naučila z toho doučování. Tam jsem se poučila, že ne všechno je v silách 

člověka. Že není možné někomu jinému nutit svou představu světa, kde se člověk musí chovat 

disciplinovaně a využít každé minuty. Že musí slevit. A taky, že člověk není tak geniální, aby 

si vymyslel, že něco nějak bude, když to tak taky často nejde nebo to tak nedopadne. Čili 

hlavně pokoře, že se člověk musí radovat i z menších výsledků.“ 

„Člověk si uvědomí, jak je těžké udělat něco sám se sebou. Naučíte se, že před věcmi 

neutečete. … Naučíte se, že váš život a rozhodování je vlastně paradox, že jsou věci, které 

prostě nevymyslíte a ty se ukazují čím dál důležitější. … Poláček (napsal): ‚Dokud člověk 

žije, musí se zmítat.‘ A přitom musíte být aktivní, abyste nebyli ve vleku. Člověk nemá 

vystaráno, to si neumí zajistit.“ 

 

2.4.2.13. JÍT PŘÍKLADEM NEBO MLČET? 

V další otázce nás zajímalo, jak dárci vnímají, že se o dárcovství veřejně mluví: Je podle vás 

dobré o dárcovství mluvit, jít příkladem? Neztratí se tím to kouzlo? 

V odpovědích se objevuje celá názorová škála, výrazně však převažuje názor, že o dárcovství 

je dobré veřejně mluvit, a je to potřeba hlavně proto, aby to k dobročinnému darování 

inspirovalo ostatní. Někteří respondenti potřebu inspirovat ostatní spojují s konkrétní dobou a 

historickou situací v Česku (přerušení tradice filantropie v druhé polovině 20. století). Značná 

část respondentů se ovšem zároveň přiznává, že jim mluvení o filantropii není příjemné; není 

snadné nacházet vhodné způsoby, jak o vlastním darování hovořit (i když ho považují za 

něco, co je přiměřené a dobré), aby to nevyznělo jako chlubení. Malá skupina respondentů 

veřejné mluvení o darování považuje za něco, co se nesluší a nedělá. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„Nechápu lidi, kteří to dělají tajně. To je patologické. Možná nechtějí, aby se vědělo, že si to 

mohou dovolit, nevím. Já se tím nechlubím, ale také nevidím důvod se s tím tajit. To mi 

připadá přiměřené: nechlubit se tím a neskrývat to.“ 

„Stoprocentně je dobré o dárcovství mluvit. … Není důležité, abych mluvila o sobě, ale o 

darování obecně. Já nedaruju, abych měla slávu. Já bych o tom ani mluvit nechtěla. Já nevím, 

co dělají ostatní, a nechci se porovnávat. Já stejně dělám jen to, co můžu. A kdyby každý 

dělal to, co může, tak by to bylo dobrý.“ 

„Určitě ano. Může být super dělat něco anonymně a člověk z toho má dobrý pocit. Ale zvlášť 

když je člověk veřejnou osobou, tak je dobré inspirovat ostatní a jít příkladem. Věřím tomu, 
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že lidé se hodnotově posouvají a ještě se hodně posunou, a pak už to třeba nebude tak 

důležité.“ 

„Já v sobě bojuju. Já se tím nerada chlubím, ale zas vím, že když to říkat nebudu, tak se 

ostatní nepřidají. A tak jsem si řekla, že o tom mluvit budu, kde se dá, aby to pro ostatní byla 

inspirace.“ 

„Má se o tom mluvit, samozřejmě. Dárcovství je jedna z věcí světa a je potřeba o něm mluvit 

věcně a normálně. … (Zlobí) mě na tom, že z vás pak něco udělaj. Vždycky pomůžete jen 

nějaké věci. A o tom je dobré normálně mluvit. Ale nedělat z toho ideologie.“ 

„Myslím, že to je dobrý. Je to užitečný. Ale naráží to na osobní zábrany: aby se člověk 

nevychloubal. Jde o to, aby se to stalo společenským zvykem, dokonce společenskou 

povinností. Ale sám to nedělám, protože mi je hloupé se chlubit.“ 

„Já o dárcovství nemluvím nějak prvoplánově. Není to na webu napsané, že jsem něco 

vymyslel a dávám do toho peníze. Ale zároveň vím o pár lidech, které jsem svým příkladem 

dovedl k tomu, že taky něco ve filantropii podnikli. Čili odmítat se o tom bavit je 

kontraproduktivní.“ 

„Příklady táhnou, a i vzhledem k tomu, že to za komunistů bylo všecko jinak, … si myslím, 

že je dobré to povzbuzovat. Když bývala silnější role církve, tak nás také povzbuzovali 

k darování. Teď je role církve slabší, tak je potřeba vybízet, jít příkladem.“ 

„Já se domnívám, že většinou se to nedělá. Čili stejně jako si nebudu s lidmi vykládat, jaký 

má člověk plat, stejně tak nebudu mluvit o tom, kolik z toho člověk třeba pošle někam dál.“ 

„Já o tom nemluvím. Když se mě někdo ptá, tak samozřejmě řeknu, že ano. Ale já se taky 

nikdy nikoho neptám, koho podporuje a jestli vůbec. Je to soukromá věc. Jako náboženství. Já 

bych o tom mluvit nezačal. Nejsem misionářem dárcovství a nesnažím se přesvědčit ostatní, 

že by měli přispívat. A samozřejmě si myslím, že by měli, ale necítím, že bych jim to měl 

říkat.“ 

 

2.4.2.14. CO MŮŽE DÁRCE ZA DAR OČEKÁVAT 

V předposlední otázce jsme se zajímali o to, co je podle dárců přiměřenou mírou reciprocity 

ve vztahu k obdarovanému: Co může dárce za dar přiměřeně očekávat? Co za své 

dárcovství očekáváte vy? Plní se vám to? 

Odpovědi ukazují, že respondenti poměrně ostře vnímají hranice vymezení daru, který je ze 

své povahy darem právě proto, že není poskytnut na základě protiplnění. Významná část 

respondentů se shoduje, že dárce může za dar přiměřeně očekávat pouze čtyři věci – přitom 
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důraz je v různých výpovědích kladen různě: poděkování, radost z darování, dobře odvedenou 

práci příjemce a zprávu o tom, co se díky podpoře udělalo, povedlo. Jakékoliv protislužby, ale 

také vděčnost dárci odmítají. Znovu – i když okrajově – se zde objevuje citlivé téma 

asymetrie ve vztahu dárce – obdarovaný. 

 

Ilustrativní výpovědi a zajímavé vhledy: 

„To je ‚contradictio in adjecto‘. Dar je dar a nikdo by za něj neměl nic očekávat. Snad radost 

nebo spokojenost těch obdarovaných. Když dávám dar osobně, tak čekám poděkování. 

V případě organizací bych to osobně klidně oželel, protože to zase stojí peníze, které jsem jim 

dal. Ale asi je to vhodné a potřeba.“ 

„Jediné, co může očekávat, je radost ve vlastním srdci. Radost z toho, že může někomu 

pomoct. Jinak nic. A ani by nic jiného očekávat neměl. Potom to není dar.“ 

„Férové by bylo, aby dostal nějakou zpětnou vazbu, příběhy, komunikace směrem k dárcům 

je nejdůležitější.“ 

„Poděkování je skvělé, ale hrozně povzbuzující je, když vidíte reakci konkrétního člověka. A 

občas mě někdo pochválí, dostanu zpětnou vazbu, a to je pro mě veliký dar. To je prostě 

bezva.“ 

„Rozhodně si nemyslím, že by to měla být vděčnost. Může očekávat pocit, že to skutečně 

někomu pomohlo, že se někdo usměje, že to někomu usnadnilo cestu životem.“ 

„To, že je to k něčemu, je gratifikace. Je to věc, která nevyčerpává, naplňuje. A to je ta 

odměna.“ 

„Já vlastně očekávám jen to, že organizace, kterou podporuji, bude dobře fungovat a bude mít 

nějaké hmatatelné výsledky, o kterých se mnou bude mluvit. Je to stejné, jako když je člověk 

členem nějakého spolku nebo klubu. Když se nic neděje a nejsou výsledky, tak člověk ztrácí 

zájem.“ 

„Aby byl (dar) použit správně. Čili protislužbu žádnou. Ale dobré využití, efektivitu, o které 

pak dostanu zprávu.“ 

„Žadatel se často může i zlobit, že já mám a on ne, a on musí ‚žebrat‘. Já to tak necítím, ale 

on se přitom nemusí cítit dobře. A tak jsem se naučil, že pro mě je odměna, když mi od srdce 

poděkuje a není na mě za to naštvaný.“ 

 

2.4.3. SHRNUTÍ, VÝSLEDKY, ZJIŠTĚNÍ  
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Rozhovory nám předkládají velmi plastický obrázek osobních zkušeností s dobročinným 

darováním a přístupů k němu. Jejich rozsah samozřejmě neumožňuje příliš zobecňovat, přesto 

se nám díky nabídnutým vhledům aktivních filantropů rýsují některé základní kontury a 

škály, které umožňují současnosti dobročinného dárcovství u nás lépe porozumět. 

 

Zdá se, že zásadním motivem k darování na dobročinné účely je pociťovaná mravní povinnost 

dárce, která vyplývá z jeho životních hodnot. Filantropie je vnímaná jako projev osobní 

odpovědnosti ke společnosti a ke světu. Cíle, jež dárci dobročinností sledují, jsou velmi 

rozmanité a osobní. Jednoznačně převládá reaktivní darování, kdy se dárci na základě žádosti 

přidávají k podpoře konkrétního záměru, projektu nebo organizace. A právě důvěryhodnost 

podpořené organizace je nejčastějším klíčem při výběru. Zásadním tématem filantropie je pro 

dárce efektivita využití poskytnutého daru. Zároveň se však ukazuje, že je obtížné ji hodnotit, 

takže ji většina dárců odvozuje od obecné důvěry v podpořenou organizaci.  

 

Zde nalézáme doklady, které částečně potvrzují 4. hypotézu – Hypotéza 4: „Dárci zpravidla 

nezkoumají a neověřují si, jak bylo naloženo s jejich dary, ani pokud darují vyšší částky.“ Zdá 

se, že většina dárců skutečně nijak pečlivě nezkoumá, jak bylo s jejich dary naloženo, a spíše 

obecně důvěřuje organizacím, které si – nejčastěji díky jejich pověsti – vyhodnotila jako 

důvěryhodné, a tedy hodné podpory. U větších dárců to ovšem neplatí vždy a někteří hledají 

způsoby, jak v jednotlivých případech sledovat a vyhodnocovat dopady své podpory. Nejde o 

projev nedůvěry nebo kontroly, ale o snahu ujistit se, že dar skutečně pomohl k dobrému.  

 

To nás vede k dalšímu zjištění. Vedle běžné podoby filantropie se zřetelně vynořuje malá 

skupina dárců, kteří si pro své dobročinné darování vybírají strategické oblasti podpory, 

formulují priority a snaží se měřit výsledky a dopady své podpory. Většinou se v tématech 

osobně angažují, spolupodílejí se na hledání řešení a svou roli vnímají jako iniciační s cílem 

uvést věci do pohybu, vzbudit pozornost a zájem. Takový přístup je charakteristický pro 

dárce, kteří dávají velké částky (řádově desítky milionů korun ročně) a kteří si začínají 

vytvářet pro své darování formalizované nástroje nebo to zvažují.82 Jakkoliv jsme v této 

oblasti v porovnání se zeměmi s nepřerušenou tradicí filantropie jednoznačně na začátku, 

přesto kvalitativní výzkum věrohodně dokládá, že platí Hypotéza 5: „V České republice se 

                                                 
82 Pozn.: Dva respondenti v období mezi rozhovorem a dokončením této práce založili vlastní nadace, které 

rozdělí ročně v grantech přes 30 milionů korun. 
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formuje oblast ‚strategické filantropie‘, tzn. začínají se objevovat větší dárci, kteří si určují 

priority a formulují, čeho chtějí svými dobročinnými dary dosáhnout.“ 

 

Rozhovory nabízejí několik významných motivů a témat, na kterých se podle všeho podstatná 

část dárců shodne. Rozhodování o dobročinném darování se podle dotázaných dárců řídí 

citem i rozumem, přičemž cit „navrhuje“, rozum „schvaluje“. Nejde však o rozhodování čistě 

racionální povahy. Změny v přístupech k darování v průběhu života jsou až na výjimky 

kontinuální a zpravidla je charakterizuje růst a rozšiřování tematického záběru. Jako milník 

připomíná část dárců rok 1989. Dobročinné darování učí dárce pokoře k životu a ke světu. 

Většina dárců považuje za dobré a důležité o filantropii mluvit, protože to může inspirovat 

další, což je potřeba, přitom se ale osobně do toho mnohým nechce z obavy, aby se nechlubili. 

Dárci rozumějí tomu, že dar, za který dárce dostává protislužbu, není darem. Dárce může za 

poskytnutou podporu přiměřeně očekávat pouze vlastní dobrý pocit, poděkování, poctivou 

práci a otevřenou komunikaci na straně příjemce.  

 

2.5. SHRNUTÍ HYPOTÉZ 

Hypotéza 1: „Výše průměrného daru fyzických osob, který se zveřejňuje na základě darů 

evidovaných v daňových přiznáních, je nerealisticky vysoká,“ je platná. Výše průměrného 

daru u evidovaných dárců, tedy daru uplatněného jako odečitatelná položka základu daně 

z příjmu fyzických osob, je o víc než 100 % vyšší než průměrný dar zjištěný u 

reprezentativního vzorku české populace 50+. 

 

Hypotéza 2: „Některé sociografické ukazatele mají na dobročinné darování prokazatelný 

vliv,“ je platná. Ukazuje se, že nejvýznamnější vliv na dobročinné darování má úroveň 

vzdělání dárce. Významný vliv mají také hodnota majetku a výše příjmů dárce. Vliv ostatních 

srovnávaných ukazatelů na dobročinné darování, jako je práce, pohlaví, rodinný stav atd., se 

ukazuje jako nevýznamný.  

 

Hypotéza 3: „Společenské elity podporují dobročinnost častěji a výrazněji než běžná 

populace,“ je platná. V dobročinném darování jsou nejaktivnější a také nejštědřejší vzdělaní a 

dobře materiálně zaopatření lidé (viz hypotéza 2). 
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Hypotéza 4: „Dárci zpravidla nezkoumají a neověřují si, jak bylo naloženo s jejich dary, ani 

pokud darují vyšší částky,“ platí jen částečně. Zdá se, že většina dárců skutečně nezkoumá a 

neověřuje si, jak bylo s jejich dary naloženo, a spíše obecně důvěřuje podpořeným 

organizacím. U větších dárců to ovšem neplatí vždy a někteří dárci hledají způsoby, jak 

v jednotlivých případech sledovat a vyhodnocovat dopady poskytnuté podpory. 

 

Hypotéza 5: „V České republice se formuje oblast ‚strategické filantropie‘, tzn. začínají se 

objevovat větší dárci, kteří si určují priority a formulují, čeho chtějí svými dobročinnými dary 

dosáhnout,“ platí. Vedle běžné podoby filantropie se zřetelně vynořuje malá skupina dárců, 

kteří si pro své dobročinné darování vybírají strategické oblasti podpory, formulují priority a 

snaží se měřit výsledky a dopady své podpory. 

 

 

3. SHRNUTÍ A ZÁVĚR 

Svět kolem nás se proměňuje tak rychle, že máme často dojem, že ho nestíháme sledovat, že 

nám uniká a odcizuje se nám. Přitom se nám stává, že zapomínáme na to, co trvá a provází 

nás jako jednotlivce i jako společenství: důvěra, naděje, velkorysost, štědrost, sdílení. Tyto 

základní hodnoty a ctnosti vytvářejí mnohotvárné kulturní a společenské pozadí pro jednání, 

které je vedeno především ohledem na druhé, tedy pro filantropii. Přístupy k filantropii a 

pohledy na ni nejsou statické a v různých dobách a kulturách se proměňují. Současné podoby 

filantropie v našem kulturním okruhu rostou z mnoha různých kořenů, jež jsou často stále 

patrné. Především filantropie prošla postupnou institucionalizací, a to jak na straně příjemců 

podpory, tedy dobročinných organizací, tak na straně dárců. Do popředí zájmu se tak 

postupně dostává darování peněz a času na dobročinné účely.  

 

V této práci jsme se pokusili zachytit kulturní a společenský kontext filantropie a k jeho 

zkoumání jsme přistoupili z pohledu praktické filosofie. Prozkoumali jsme tradice, ze kterých 

filantropie vyrůstá, a zachytili proces její institucionalizace až do současnosti. Zvláště jsme se 

pak zaměřili na současnost dobročinného dárcovství v České republice. Na základě toho jsme 

probrali některé diskutované otázky současné praxe právě z pohledu praktické filosofie, 

především výběr příjemce podpory a rozhodování dárce, sledování efektivity využití darů, 

oprávněnost daňových výhod, vliv filantropie na veřejnou politiku a přiměřenou společenskou 

roli filantropie vůbec.  
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V praktické části jsme ověřili pět hypotéz o filantropickém dárcovství v Česku. Podařilo se 

korigovat a zpřesnit některá doposud uváděná čísla o dárcovství a nabídnout na základě 

strukturovaných rozhovorů s filantropy plastický obrázek současné zkušenosti dobročinného 

darování a přemýšlení o filantropii u nás. 

 

Závěrem si dovolíme shrnout:  

Lidé v našem kulturním okruhu významně bohatnou, což nahrává rozvoji soukromého 

dárcovství na dobročinné účely. Filantropie roste v celém západním světě a také v Česku 

dlouhodobě, stabilně přibývá ochoty darovat na dobročinné účely a rostou i darované částky. 

Na druhé straně se zde stabilizoval okruh dobře zavedených dobročinných organizací, které 

svými činnostmi pokrývají standardní spektrum dobročinných témat. Lze konstatovat, že 

občanská společnost v Česku po roce 1989 opět ožila a vykazuje zatím všechny znaky 

úspěšného dospívání. Spolkový rejstřík dnes čítá přes 85 tisíc spolků a přes 25 tisíc 

pobočných spolků. Registrováno je na 3 tisíce obecně prospěšných společností a zapsaných 

ústavů a přes 2 tisíce nadací a nadačních fondů. Církevních právnických osob je přes 4 tisíce 

(CVNS 2017: 5) 

 

Většina organizací by dnes „věkově“ končila vysokou školu a hledaly by první stabilní 

zaměstnání. Tomu často odpovídá i realita jejich každodenního života, která je ve srovnání se 

zeměmi s nepřerušenou tradicí filantropie nadále značně křehká a zranitelná: důvěra 

veřejnosti sice neklesá, ale u části populace roste nedůvěra, nedaří se srozumitelně 

vysvětlovat a věrohodně obhajovat roli dobročinných organizací a o dárcovství se příliš 

nemluví, spolupráce se státní správou, samosprávami a politiky často kvůli vzájemnému 

nepochopení spíše pokulhává, financování dobročinnosti je nestabilní, zpravidla jednoleté a 

často značně nejisté. Navzdory tomu je možné v Česku nalézt na straně dárců i na straně 

příjemců celou řadu dobrých, následováníhodných příkladů, které dokládají, že dobročinnost 

u nás roste, prospívá a zvolna zraje k dospělosti. 

 

Dobročinné organizace jsou na základě předkládaných projektů financovány z veřejných 

rozpočtů – celková dotace činí kolem 18 miliard ročně (CVNS 2017: 5). Vedle toho se však 

postupně zformoval také významný okruh dárců, příznivců a filantropů, jednotlivců i 

právnických osob, které dobročinnost u nás podporují dary – hmotnými, finančními a také 

časem, tedy dobrovolným angažmá. V roce 2017 evidovala finanční správa na 170 tisíc 

jednotlivých dárců, kteří si svůj dar na dobročinné účely odečetli od daňového základu, a 
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k tomu téměř 24 tisíc firem. Výše těchto evidovaných darů na dobročinné účely přesahuje 

6 miliard korun a meziročně již několik let po sobě roste o víc než 10 % (Nadace Via 2019: 1-

3). Pokud připočteme odhadovanou výši filantropických darů neevidovaných v daňových 

přiznáních, tedy výnosy veřejných sbírek, drobnější a neuplatňované dary, dostaneme se 

k částce blížící se 10 miliardám korun, tedy celkem přes 50 % celkové podpory dobročinných 

organizací z veřejných rozpočtů (Nadace Via 2019: 4). Kromě podpory drobných dárců se u 

nás navíc v posledních letech začíná zřetelně formovat skupina nových filantropů a mecenášů, 

kteří darují v řádech milionů nebo i desítek milionů korun ročně, a někteří si pro své 

filantropické aktivity zakládají vlastní nadace nebo nadační fondy. Přestože darování na 

dobročinné účely v České republice stabilně a dlouhodobě roste, je dobré dodat, že podle 

některých zdrojů (Charities Aid Foundation 2019: 25) se darování na dobročinné účely věnuje 

v České republice 22 % lidí, což v porovnání se 70 % v Nizozemsku nebo ve Velké Británii 

stále nabízí do následujících desetiletí velký prostor pro další rozvoj a růst. 

 

S přibývajícími počty a objemy dobročinných darů se zatím ve světě začíná mluvit o zlatém 

věku filantropie. S tím ovšem také sílí kritika některých současných podob filantropie a 

nejasností s nimi spojených; rozbíhají se diskuse o dalším směřování, smyslu, roli, vlivu a 

také o regulaci, o nastavení zřetelnějších hranic a pravidel. Tato diskuse k nám zatím příliš 

nedoléhá, ale patrně nás v příštím desetiletí nemine – a spíše by se hodilo říci: „snad nás 

nemine“. 

 

 

POZICE AUTORA A JEHO OSOBNÍ ZAUJETÍ 

Na závěr bych rád poznamenal, že ve zpracovávaném tématu nejsem nezaujatý. Ne že bych 

obhajoval nějakou konkrétní pozici, názor nebo ideologii. Nicméně považuji za nutné 

deklarovat, že jakkoliv jsem důsledně ctil metody používané v kvalitativním i v 

kvantitativním výzkumu a usiloval o to, abych si udržel kritický odstup, jistě jsem se 

nedokázal zcela oprostit od téměř dvacetileté praxe v oboru, kdy jsem spíš než roli 

výzkumníka zastával roli občanského aktivisty, někdy lobbisty, a častěji jsem byl 

zúčastněným praktikem než nezúčastněným teoretikem. 

 

V roce 2000 jsme s kolegyní Janou Ledvinovou založili České centrum fundraisingu, které se 

věnuje právě tématu darování na dobročinné účely a všestranné podpoře neziskových 

organizací v této oblasti. Od té doby jsme spolupracovali s mnoha dobročinnými 
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organizacemi u nás a ve většině zemí střední a východní Evropy a podporovali je v jejich 

odhodlání pracovat se soukromými dárci a žádat je o podporu.  

 

Z tématu, které bylo ještě před dvaceti lety v České republice zcela okrajové, se postupem 

času stala důležitá součást práce každé seriózní neziskové organizace v Česku a z 

„fundraisingu“ se vyvinula samostatná profese, která má vlastní konference, publikace a 

konzultanty. 

 

V roce 2004 jsme spolu s kolegou Josefem Štogrem založili Nett, nezávislý think tank pro 

občanskou společnost, který se věnuje některým základním konceptům, s nimiž neziskový 

sektor pracuje, především v oblasti legislativy. Podíleli jsme se na připomínkování zákonů, 

které se týkaly neziskového sektoru, darování, veřejné prospěšnosti, úpravy postavení 

právnických osob v novém občanském zákoníku atp. Spoluzaložili jsme Asociaci 

komunitních nadací a podporovali její rozvoj. 

 

Touha po svobodné, pestré a svébytné občanské společnosti, jež nabízí prostor pro aktivity 

lidí, kterým o něco jde a jdou si za tím… to je horizont, k němuž se upínal můj pracovní i 

soukromý život a který se mi postupně stal zájmem, vášní a nakonec i profesí. 

 

To znamená, že jsem při psaní této práce čerpal ze zkušeností mnoha českých i zahraničních 

organizací, které řešily a řeší otázky spojené s dárcovstvím. Těsné sepětí s praxí by na jednu 

stranu sice mohlo být pro předkládanou práci přínosem, na druhou stranu ale způsobuje, že 

coby autor textu hluboko vězím v tom, o čem píši, že jsem přímým účastníkem dění, že jsem 

ovlivněn prostředím, jež se snažím aktivně spoluvytvářet, a také názorovými tábory a proudy, 

které se v něm formovaly. Proto považuji za nutné konstatovat, že subjekt zkoumání je 

v tomto případě pravděpodobně o něco méně nestranný a nezaujatý, než bývá běžné. Věřím, 

že tato indispozice – už proto, že ji otevřeně přiznávám – nebyla na škodu a k újmě této práce, 

ale naopak přínosem. 
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