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Abstrakt 

Pro tuto práci jsem stanovila dva hlavní cíle, a to popsat možnosti marketingové 

komunikace a fundraisingu při komunikaci neziskových organizací s individuálními dárci 

a tyto informace zároveň dále využít při analýze a návrhu na zlepšení marketingové 

komunikace neziskového projektu Handipet Rescue. 

V teoretické části práce se nejprve věnuji obecně fungování neziskových organizací 

v České republice a následně se dostávám konkrétně k tématu marketingu v neziskové 

oblasti. Popisuji zde zejména jeho využití a specifika, kterými se tato oblast vyznačuje, 

nakonec se věnuji také konkrétním možnostem a současné praxi. V poslední kapitole 

teoretické části pak obecně shrnuji aktuální situaci s neziskovými organizacemi 

a dárcovstvím v České republice. 

Následuje praktická část, která obsahuje nejprve představení vybraného projektu 

Handipet Rescue a následně se věnuji analýze jeho současné situace, ke které jsem zvolila 

metody SWOT, PEST a Porterovu analýzu pěti sil, a analýze komunikace. Následně v práci 

prezentuji výsledky, které přinesl výzkum zaměřený na postoj lidí, kteří mají vztah 

ke zvířatům, k neziskovým organizacím zaměřeným na pomoc zvířatům v nouzi a jejich 

povědomí o Handipet Rescue. 

Všechna tato data jsou následně využita při návrhu na zlepšení komunikační 

strategie, kterému se věnuji v poslední kapitole. 

 

Abstract 

I set two main goals for my thesis, the first is to describe the possibilities of marketing 

communication and fundraising regarding the interaction of non-profit organizations with 

individual donors. The second is to use the gained knowledge to analyze the communication 

of the non-profit project Handipet Rescue and create a proposal for its improvement. 

In the theoretical part of my thesis, first, I focus on the way non-profit organizations 

operate in the Czech Republic in general and then specifically on marketing in the non-profit 

sector. I describe mainly the usage of marketing in the non-profit sector and the specifics of 

this sector. Finally, I focus on the current possibilities and practice. In the last chapter of the 

theoretical part, I summarize the current situation of non-profit organizations and donations 

in the Czech Republic. 



 

 

The practical part follows. First, I introduce the selected project Handipet Rescue. 

Second, I continue with analyzing its current situation using the SWOT analysis, PEST 

analysis and Porter’s five forces analysis. Third, I conduct a communication analysis. Lastly, 

I present results brought by my research focused on the way people who are fond of animals 

perceive non-profit organizations helping animals in need and their awareness of the project 

Handipet Rescue. 

In the last chapter, I use all the information above to suggest ways to improve the 

communication strategy of Handipet Rescue. 
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Úvod 

Neziskové organizace představují pro stát velký přínos, neboť pomáhají upozorňovat 

na problémy, které společnost sužují a snaží se přicházet s jejich řešením. Dá se říct, 

že představují pomyslný protipól společnosti, která se primárně soustředí na vlastní prospěch 

a zisk1. 

Neziskový sektor se věnuje celé řadě oblastí, jednou z nich je i ochrana zvířat, která 

v literatuře bývá někdy opomíjena, přestože má také svůj nezastupitelný význam. Neziskové 

organizace řeší situaci zvířat jak na úrovni legislativy a šíření povědomí o jednotlivých 

problémech, tak na úrovni přímé péče o zvířata v nouzi. 

Nezisková organizace Pet Heroes z.s. kombinuje obě tyto dimenze. V současné době tvoří 

největší část její činnosti přímá péče o psy a kočky v nouzi, zároveň se ale věnuje také osvětě 

a systémovým řešením daných problémů. Jedním z jejích stěžejních projektů je pak Handipet 

Rescue, který se věnuje problematice nemocných, handicapovaných a týraných zvířat 

v nouzi, o která zároveň sami přímo pečují. Jde o nákladnou činnost, kterou projekt financuje 

z peněz od soukromých dárců. 

V rámci teoretické části své bakalářské práce bych se proto ráda zaměřila na oblast 

neziskových organizací jako takových, a především na jejich možnosti využití marketingu 

a fundraisingu. Na tu pak bude navazovat praktická část, která se bude věnovat konkrétní 

situaci Handipet Rescue a kanálům, které projekt využívá pro komunikaci s dárci 

a podporovateli a fundraising. Součástí práce je také návrh na zlepšení komunikační 

strategie na základě provedených analýz a výsledků dotazníkového šetření, které se bude 

zaměřovat na přístup lidí, kteří mají vztah ke zvířatům, k neziskovým organizacím, jež 

zvířatům pomáhají a zároveň na zjištění povědomí o Handipet Rescue. 

Cílem práce je tedy jednak zmapování specifik v marketingové komunikaci a fundraisingu 

neziskových organizací, popsání metod a doporučení, které se k tomuto účelu v současnosti 

využívají a zároveň vytvoření návrhu komunikační strategie, který by mohl přispět 

ke zlepšení prezentace zvoleného projektu. 

Při tvorbě bakalářské práce jsem měla přístup i k některým interním databázím neziskové 

organizace Pet Heroes z.s., které vzhledem k citlivosti některých údajů není možné 

 
1 KLEČKOVÁ, Adéla. Fenomén jménem neziskovky. Institut pro politiku a společnost [online]. Praha, 

duben 2020 [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: https://www.politikaspolecnost.cz/wp-

content/uploads/2020/04/Fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-neziskovky-IPPS.pdf  

https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/04/Fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-neziskovky-IPPS.pdf
https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/04/Fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-neziskovky-IPPS.pdf
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publikovat. Zároveň bych ráda upozornila, že jsem se oproti informacím uvedeným v tezi 

rozhodla z důvodů rozsahu soustředit pouze na komunikaci s individuálními dárci a nebudu 

se tedy věnovat firemnímu dárcovství. Došlo také k přejmenování jedné kapitoly z „Analýza 

prostředí“ na „Statistické informace o neziskových organizacích na českém trhu“, neboť 

tento název lépe vystihuje podstatu dané části. 

 

1. Neziskové organizace 

V roce 2018 působilo v České republice 142 664 nevládních neziskových organizací, 

vyplývá to ze Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030, kterou 

zveřejnila Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Toto číslo přitom nezahrnuje 

vládní neziskové organizace, které zabezpečují výkon státní správy a veřejné služby, jako je 

například zdravotnictví, školství apod.2  

Samotný pojem „neziskové organizace“ není zcela přesný, protože může vytvářet 

nesprávnou představu, že takové organizace nemají generovat žádný zisk. To je ale 

samozřejmě z logiky věci nesmysl, protože finance jsou zásadní pro zajištění činnosti 

neziskových organizací. Zisk tedy vytvářejí, ale na rozdíl od komerčních subjektů ho 

nerozdělují mezi své vlastníky, správce a zakladatele a místo toho ho vkládají do rozvoje 

organizace a plnění svého poslání3. 

1.1. Neziskový sektor v prostředí národního hospodářství 

Podle Radima Bačuvčíka existují dva způsoby, jakými lze na neziskový sektor 

nahlížet, a to jako na „segment národního hospodářství (ekonomiky)“ a zároveň jako 

na „prvek (projev) občanské společnosti“4. Abychom mohli postavení neziskového sektoru 

plně pochopit, musíme ho zasadit do kontextu národního hospodářství, k tomu využijeme 

členění založené na principu financování dle J. Rektoříka5. 

 
2 ÚŘAD VLÁDY. Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 

až 2030 [online]. 2021 [cit. 2022-01-18]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Strategie_NNO_2021_2030.pdf  
3 REDAKCE SVĚTA NEZISKOVEK. Neziskové organizace v ČR. Svět neziskovek [online]. 1. 3. 2014 [cit. 

2022-01-18]. Dostupné z: https://svetneziskovek.cz/management/neziskovy-sektor-v-cr  
4 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 37. ISBN 978-80-87500-

01-9. 
5 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. 

vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Strategie_NNO_2021_2030.pdf
https://svetneziskovek.cz/management/neziskovy-sektor-v-cr
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1. Ziskový (tržní) sektor 

2. Neziskový (netržní) sektor 

a. Veřejný sektor 

b. Soukromý sektor 

c. Sektor domácností 

Ziskový (tržní) sektor je, jak už z názvu vyplývá, orientovaný na zisk. Jeho činnost 

je financována z prostředků, které subjekty ziskového sektoru získají z prodeje 

produkovaných nebo distribuovaných statků za tržní cenu. 

Neziskový sektor je potom ten segment národního hospodářství, jehož cílem je přímé 

naplnění užitku, které mívá obvykle podobu veřejné služby namísto zisku. Subjekty 

získávají pro svou činnost prostředky prostřednictvím tzv. přerozdělovacích procesů6. 

V oblasti neziskového veřejného sektoru se lze setkat také s pojmem vládní 

(neziskové) organizace. Ty můžeme definovat jako složky, které realizují veřejné služby 

a činnost státní správy. Zakládají je veřejné subjekty, jako jsou státní orgány, města a obce, 

neboť mají zájem o naplnění konkrétních přímých užitků, a proto do nich vkládají prostředky 

bez očekávání zisku7. 

Tento sektor je financován z veřejných financí, rozhodování probíhá veřejnou 

volbou a je subjektem veřejné kontroly. Spadají sem takzvané organizační složky státu 

a územních celků včetně některých příspěvkových organizací8. Fakt, že jsou tyto organizace 

zapsané v rozpočtu konkrétního zřizovatele, nicméně nemění nic na tom, že si i tyto subjekty 

musí zachovávat ekonomickou efektivitu. Kromě příspěvků od zřizovatele musí proto také 

sami usilovat o získávání dalších prostředků, využívat naskytnuté možnosti a podobně. Jako 

příklad si zde můžeme uvést Národní muzeum, Technické muzeum v Brně9 nebo Českou 

obchodní inspekci10. 

 
6 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. 

vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5. 
7 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-

247-4487-2. 
8 MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-

6986-2. 
9 Příspěvkové organizace. Ministerstvo kultury České republiky [online]. Praha [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: 

https://www.mkcr.cz/prispevkove-organizace-559.html 
10 Podřízené a spolupracující organizace. Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. Praha, 19. 11. 2018 [cit. 

 

https://www.mkcr.cz/prispevkove-organizace-559.html
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V případě soukromého neziskového sektoru se setkáváme s nevládními (nestátními) 

neziskovými organizacemi. I jejich cílem je přímý užitek, jsou ale zakládány soukromými 

osobami a nedisponují do jisté míry automatickými financemi od zřizovatele, jako je tomu 

v případě veřejného neziskového sektoru11. Finance proto získávají jednak od soukromých 

fyzických a právnických dárců, kteří se rozhodli věnovat část svých soukromých prostředků 

na konkrétní účel neziskové organizaci bez očekávání vlastního zisku, druhou možnost pak 

představují příspěvky z veřejného rozpočtu12. 

Tím se dostáváme k poslednímu sektoru, kterým je sektor domácností. Ten zaujímá 

v prostředí národního hospodářství specifickou roli díky svému začlenění do koloběhu 

finančních toků a vstupem na trh produktu, faktorů a kapitálu. Zároveň je tento sektor 

významný pro formování občanské společnosti13. 

1.2. Právní formy nestátních neziskových organizací 

Právní řád České republiky neobsahuje žádnou definici neziskových organizací. Ty 

jsou proto zakládány jako soukromé právnické osoby s tím, že podle Rady vlády 

pro neziskové organizace jsou za neziskové organizace považovány následující právní 

formy: 

• Spolky a pobočné spolky 

• Nadace a nadační fondy 

• Ústavy 

• Obecně prospěšné společnosti 

• Církevní právnické osoby, respektive účelová zařízení církví 

• Školské právnické osoby 14, 15 

 

2022-01-20]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/podrizene-

organizace/podrizene-a-spolupracujici-organizace--31533/  
11 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4487-2. 
12 REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. 3., aktualiz. 

vyd. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5. 
13 Tamtéž. 
14 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 

2020 [online]. 29. 7. 2015 [cit. 2022-01-22]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf 
15 VRÁTNÁ, Pavla. Právní formy nestátních neziskových organizací [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 

2022-01-22]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ntdmcr/. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ing. Martina Krásnická. 

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/podrizene-organizace/podrizene-a-spolupracujici-organizace--31533/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/o-ministerstvu/podrizene-organizace/podrizene-a-spolupracujici-organizace--31533/
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf
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Ne všechny tyto formy lze ale využít při zakládání nových spolků. S příchodem 

nového občanského zákoníku, který vešel v platnost 1. 1. 2014, totiž došlo ke zrušení 

a úpravě některých právních forem nestátních neziskových organizací. Občanská sdružení 

byla nahrazena spolky, obecně prospěšné organizace byly de facto zrušeny s tím, že již 

existujícím subjektům byla dána možnost tuto formu zachovat nebo se transformovat 

na ústav, nadaci nebo nadační fond. Zároveň došlo k úpravě nadací a nadačních fondů 

a vznikly ústavy jako zcela nový typ právnické osoby16. 

Spolky, nadace a nadační fondy a ústavy si v následujícím textu představíme blíže, 

protože jde o formy nejbližší tématu bakalářské práce. 

1.2.1. Spolky a pobočné spolky 

Hlavní činnost spolků spočívá v uspokojování a ochraně zájmů, k jejichž naplňování 

byly založeny. Jedná se o samosprávné subjekty a stát do jejich činnosti může zasahovat 

pouze v mezích zákona veřejnoprávní úpravou a v rozsahu nezbytném k ochraně veřejného 

zájmu17. 

K založení spolků je potřeba minimálně tří fyzických nebo právnických osob. 

Založení může proběhnout buď shodou zakladatelů na obsahu stanov nebo usnesením 

ustavujícím schůze budoucích členů18. 

Spolky také mohou zakládat pobočné spolky, jejichž právní osobnost se odvozuje 

od právní osobnosti hlavního spolku a zároveň vychází z jeho stanov19. 

Dle dat z roku 2018 jsou spolky dlouhodobě nejpočetnější právní formou nestátních 

neziskových organizací (94 282), pobočné spolky jsou v žebříčku na druhém místě 

(24 611)20. 

Spolky lze spolehlivě rozpoznat díky tomu, že jejich oficiální název musí obsahovat 

 
16 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 

2020 [online]. 29. 7. 2015 [cit. 2022-01-22]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf 
17 Tamtéž.  
18 VRÁTNÁ, Pavla. Právní formy nestátních neziskových organizací [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 

2022-01-22]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ntdmcr/. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ing. Martina Krásnická. 
19 ČESKO. § 228 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2021. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 22. 1. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p228-1  
20 ÚŘAD VLÁDY. Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 

až 2030 [online]. In: . 2021 [cit. 2022-01-18]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Strategie_NNO_2021_2030.pdf 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf
https://theses.cz/id/ntdmcr/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p228-1
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Strategie_NNO_2021_2030.pdf
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slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z.s.“ 21. 

1.2.2. Nadace a nadační fondy 

Nadace a nadační fondy patří mezi fundace, které lze popsat jako právnické osoby 

tvořené majetkem vyčleněným k určitému účelu22. Vložený majetek je spravován 

samostatně nadací nebo nadačním fondem, protože tento typ právnické osoby nemá 

vlastníka23. 

Nový občanský zákoník popisuje nadace a jejich účely následovně: „Zakladatel 

zakládá nadaci k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel 

nadace může být veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, i dobročinný, 

spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak.“ Součástí zákona je 

také zákaz zakládání nadací na podporu politických stran a hnutí nebo jinou účast na jejich 

fungování, stejně tak nadace nemohou sloužit pouze výdělečnému účelu. Podnikání mohou 

mít ale jako výdělečnou činnost za předpokladu, že jsou tyto finance následně využity 

k podpoře jejich účelu (a zároveň podnikání není vyloučeno zakladatelem v nadační 

listině)24. 

V případě nadačního fondu, zákon říká, že „zakladatel zakládá nadační fond k účelu 

užitečnému společensky nebo hospodářsky.25“ 

Hlavním účelem nadací je poskytování nadačních příspěvků (grantů) třetím osobám. 

Vedle toho pak provozují i další činnosti, jako je například vydávání publikací nebo pořádání 

benefičních akcí, zapojují se do celospolečenských diskuzí a často rychle zasahují v případě 

krizových situací, jako jsou například živelné pohromy26. 

 
21 VRÁTNÁ, Pavla. Právní formy nestátních neziskových organizací [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 

2022-01-22]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ntdmcr/. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ing. Martina Krásnická. 
22 ČESKO. fragment #f4579820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2021. In: Zákony 

pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 23. 1. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4579820  
23 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 

2020 [online]. 29. 7. 2015 [cit. 2022-01-22]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf 
24 ČESKO. fragment #f4579830 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2021. In: Zákony 

pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 23. 1. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4579830  
25 ČESKO. fragment #f4580158 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2021. In: Zákony 

pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 23. 1. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4580158  
26 Nadace. Fórum dárců | Donors Forum [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: 

https://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadace.html  

https://theses.cz/id/ntdmcr/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4579820
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4579830
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4580158
https://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadace.html
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Základní rozdíl mezi nadacemi a nadačními fondy potom spočívá v tom, že zatímco 

účely nadací jsou trvalé, u nadačních fondů jsou považovány za dočasné27. Druhým 

významným rozdílem je, že nadace mají povinnost nadační jistiny v minimální hodnotě 

500 000 Kč, u nadačních fondů je výše tohoto vkladu ponechána na zřizovateli28. 

V názvu organizací musí být vždy obsažen termín „nadace“ nebo „nadační 

fond“29, 30. 

1.2.3. Ústav 

Ústav je v novém občanském zákoníku definován jako „právnická osoba ustavená 

za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní 

a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně 

dostupné za podmínek předem stanovených.31“ 

Ústavy kombinují věcnou základnu, tedy majetek, a osobní složky (lidské zdroje), 

čímž se přibližují obecně prospěšným společnostem. Při poskytování služeb se drží předem 

stanovených podmínek. Služby musí být poskytovány nediskriminačně, nicméně mohou si 

stanovit určité skupiny osob, kterým je budou poskytovat. Stejně jako předchozí dva typy 

organizací, mohou i ústavy provozovat vedlejší činnost32, ta ale nesmí omezit nebo ubrat 

na kvalitě hlavní činnosti a výnos lze použít pouze k podpoře činnosti a pokrytí provozních 

nákladů ústavu33. 

 
27 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 

2020 [online]. 29. 7. 2015 [cit. 2022-01-22]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf 
28 Nadační fondy. Fórum dárců | Donors Forum [online]. [cit. 2022-01-23]. Dostupné z: 

https://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-fondy.html  
29 ČESKO. § 308 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2021. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 23. 1. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p308-1  
30 ČESKO. § 394 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2021. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 23. 1. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p394-2  
31 ČESKO. § 402 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2021. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 23. 1. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p402-1  
32 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 

2020 [online]. 29. 7. 2015 [cit. 2022-01-22]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf 
33 ČESKO. § 403 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2021. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 23. 1. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p403-1  

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf
https://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-fondy.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p308-1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p394-2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p402-1
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/statni_politika.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p403-1
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V názvu se musí objevit slova „zapsaný ústav“ nebo zkratka „z. ú.“34. 

1.3. Zdroje financování nestátních neziskových organizací 

Jak jsme si již řekli, nestátní neziskové organizace nedisponují jistým zdrojem 

finančního příjmu od zřizovatele, jako je tomu v případě vládních institucí. O zajištění 

prostředků nutných k fungování organizace se proto musí ucházet sami formou fundraisingu, 

jehož principům se budeme věnovat blíže ve třetí kapitole. Cílem této části je popsat zdroje, 

které mohou neziskové organizace čerpat a využívat. 

Většina nestátních neziskových organizací by se měla snažit pro svou činnost zajistit 

větší množství finančních zdrojů, mluvíme proto o vícezdrojovém financování. To je zásadní 

pro zajištění finanční stability organizace, neboť čím více zdroji organizace disponuje, tím 

méně je ohrožená finančními problémy způsobenými nečekaným výpadkem některého 

z nich. Dle O. Medlíkové a M. Šedivého můžeme rozdělit zdroje neziskových organizací 

do následujících kategorií: 

• Příjmy z prodeje služeb a výrobků 

• Individuální dárci 

• Firemní dárci 

• Veřejné zdroje (ministerstva, kraje) 

• Nadace a nadační fondy 

• Ostatní subjekty (ambasády, jiné NO, obchodní komory, zahraniční organizace) 

Nicméně nejde pouze o diverzitu v typech zdrojů, ale i v poměrném zastoupení, 

neboť v praxi se lze bohužel stále často setkat s případy, kdy neziskové organizace sice mají 

více zdrojů, ale jeden z nich je výrazně dominantní a organizace je na něm existenčně 

závislá35. 

Význam vícezdrojového financování je obecně v literatuře o neziskových 

organizacích ze zjevných důvodů velmi zdůrazňován. Zdá se ovšem, že literatura už tolik 

nepočítá se situací, kdy převládajícím zdroj organizace tvoří individuální dárci. V takovém 

 
34 ČESKO. § 404 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - znění od 1. 7. 2021. In: Zákony pro 

lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 23. 1. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p404-1  
35 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 3., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0249-5. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p404-1
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případě jde v teoretické rovině sice o jeden dominující zdroj, který je ale v praxi tvořen 

velkým množstvím individuálních osob. 

 

2. Specifika marketingové komunikace v oblasti neziskových organizací 

Pro marketingovou komunikaci neexistuje žádná jednotná teorie, ze které by se dalo 

vycházet36, neboť přístupy jednotlivých autorů se často liší a oblast navíc podléhá poměrně 

rychlému vývoji. 

P. Kotler a K. L. Keller ve své knize Marketing Management uvádí jako jednu 

z nejstručnějších, a přitom trefných definici marketingu tuto: „uspokojování potřeb 

ziskově“37. 

Americká marketingová asociace pak definuje marketingovou komunikaci jako 

„koordinovaná propagační sdělení a související média využívaná ke komunikaci s trhem. 

Sdělení marketingové komunikace jsou doručovány prostřednictvím jednoho nebo více 

kanálů, jako jsou digitální média, tisk, rádio, televize, přímý marketing a osobní prodej38.“ 

V případě neziskových organizací je situace samozřejmě trochu jiná, než je tomu 

u podniků, v základních rysech se ale mohou shodovat. R. Bačuvčík navrhuje chápání 

marketingových aktivit jako „formu sociální komunikace, jejímž cílem je dosáhnout jistého 

konsenzu mezi tím, kdo nabízí určitý produkt, a tím, kdo tento produkt přijímá“ a dodává, 

že ačkoliv jednotlivé nástroje a techniky budou mezi komerčním a neziskovým marketingem 

odlišné, jejich podstata zůstává stejná39. 

Sám Bačuvčík pak zároveň představuje vlastní definici marketingu: „Marketing je 

cílené profitově orientované jednání sociálně ekonomického subjektu, které směřuje 

k prezentaci a prosazení vlastních hodnot v konfrontaci s hodnotami okolí při současném 

 
36 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0787-2. 
37 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, 

přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013, s. 35. ISBN 978-80-247-4150-5. 
38 Marketing Communications. American Marketing Association | AMA [online]. Chicago [cit. 2022-01-30]. 

Dostupné z: https://www.ama.org/topics/marcom/ (překlad vlastní) 

 

Marketing communications are coordinated promotional messages and related media used to communicate 

with a market. Marketing communications messages are delivered through one or more channels such as 

digital media, print, radio, television, direct mail, and personal selling. 
39 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 9. ISBN 978-80-87500-

01-9. 

https://www.ama.org/topics/marcom/
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hledání vzájemného konsenzu mezi nimi.40“ 

E. Šimková pak zjednodušeně popisuje marketing jako „umění nabídnout poptávané 

výrobky/služby ve správný čas a na správné místě, za odpovídající cenu, s účinnou reklamou 

a podporou prodeje těm správným zákazníkům41“, což z mého pohledu funguje velmi dobře 

i právě v kontextu neziskových organizací. 

Nakonec lze marketing v neziskovém sektoru definovat také jako „metodu, která 

umožňuje vytvořit, udržet či změnit postoje a podporu cílových skupin a zaměřuje se 

na hledání odbytového trhu pro produkty a služby“, ať jde o jakékoliv marketingové úsilí, 

jež je vynakládáno organizací či jednotlivci s cílem dosáhnout neziskových cílů42.  

Neziskové organizace potřebují marketingovou komunikaci, aby mohly své vize 

a aktivity šířit směrem k veřejnosti a motivovat ji k tomu, aby se sama zapojila. V případě 

nestátních organizací je komunikace navíc také zásadní pro fundraising, tedy získávání 

finančních i nefinančních prostředků podstatných k fungování organizace a naplňování 

jejího poslání, a v neposlední řadě také může sloužit k získávání dobrovolníků43. 

Marketingová komunikace neziskových organizací je přitom velmi specifická 

zejména z toho důvodu, že se musí zároveň obracet na více typů zákazníků. V základu lze 

hovořit o tzv. koncepci dvojích zákazníků, kdy zákazníky představují uživatelé služeb 

a dárci. Tato koncepce se objevuje zejména v případě veřejně prospěšných organizací, 

u vzájemně prospěšných organizací je pak obvykle donátorem i uživatelem služeb člen 

platící členské příspěvky. Mezi zákazníky ale dále můžeme řadit i veřejnost a stát, neboť 

neziskové organizace zajišťující některé veřejné statky tak činí na základě určité poptávky 

veřejnosti vůči státu, který jejich realizaci deleguje právě na neziskové organizace. Podle 

R. Bačuvčíka by pak tedy teoreticky bylo možné mluvit i o koncepci trojích (+ veřejnost) 

a čtverých zákazníků (+ stát). 

V souvislosti s tím je také nutné si uvědomit, že problematika, které se neziskové 

 
40 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011, s. 12. ISBN 978-80-

87500-01-9. 
41 ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. Vyd. 4., aktualiz. Hradec 

Králové: Gaudeamus, 2009, s. 97. ISBN 978-80-7435-012-2. 
42 KRECHOVSKÁ, Michaela, Pavlína HEJDUKOVÁ a Dita HOMMEROVÁ. Řízení neziskových 

organizací: klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada), s. 116. 

ISBN 978-80-247-3075-2. 
43 ROSNEROVA, Z. and HRASKOVA, D. The Application and Importance of Marketing and its Tools in 

the Conditions of Non-Profit Organizations on a Global Scale. Les Ulis: EDP Sciences, 2021 Publicly 

Available Content Database. DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20219202055.  
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organizace věnují, mnohdy řeší společenské otázky a otevírá tak diskuzi, která probíhá 

napříč společností, nejen mezi poskytovatelem a uživatelem44. 

Vedle toho je pro neziskové organizace specifické to, že předmět komunikace často 

představují služby. Ty jsou unikátní tím, že jsou nehmatatelné, nedělitelné, nestálé 

(proměnlivé) a neskladovatelné45. Jejich poskytování je závislé na výkonu člověka, a proto 

může být i ta samá služba pokaždé realizována trochu jinak46. 

Při tom všem je zároveň nutné, aby marketingové řízení respektovalo vizi a poslání 

organizace a komunikace probíhala cíleně a konzistentně47. Vize představuje stav, kterého 

by chtěla organizace svou činností dosáhnout. Na ni potom navazuje poslání, které blíže 

určuje, koho a jak se vize a činnost organizace týkají a nežli prostředky by mělo odrážet 

především cíle48, dá se říct, že vlastně odůvodňuje existenci organizace49. Poslání pak mimo 

jiné předurčuje právní formu organizace a vychází z něj její celkové hodnoty a image50. 

Vize a poslání by měly být vytvořeny tak, aby fungovaly dlouhodobě a nebylo je 

potřeba pravidelně měnit. Oproti tomu strategické cíle, které definují, čeho by organizace 

chtěla dosáhnout v dlouhodobém výhledu, už bývají průběžně aktualizovány. Z těch pak 

konečně vychází cíle marketingové, které jsou už spíše krátkodobé a řeší konkrétní projekt, 

aktivitu, produkt a jeho zavedení a inovace51. Dá se tedy říct, že marketéři v této oblasti musí 

mít na paměti celou řadu informací o organizaci jako takové, aby dokázali správně zvolit tón 

její komunikace. 

Poslední, ale neméně důležitý bod je pak otázka rozpočtu a samotného fungování 

neziskových organizací. Ve většině případů se totiž jedná o menší subjekty, proto bývá velmi 

běžné, že jeden člověk zaujímá více rolí52 a rozpočet není příliš nakloněn profesionalizaci 

 
44 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 
45 ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. Vyd. 4., aktualiz. Hradec 

Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-80-7435-012-2. 
46 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 3., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0249-5. 
47 KRECHOVSKÁ, Michaela, Pavlína HEJDUKOVÁ a Dita HOMMEROVÁ. Řízení neziskových 

organizací: klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-3075-2. 
48 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 
49 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4487-2. 
50 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 3., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0249-5. 
51 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 
52 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 3., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0249-5. 
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marketingových a PR aktivit, jak by mnohdy bylo potřeba53. 

Mezi nejvýznamnější oblasti komunikace, které neziskové organizace mohou využít, 

spadají public relations, osobní prodej (tedy jednání s uživateli nebo dárci) a také některé 

netradiční formy podpory prodeje jako event marketing, zatímco reklama jako taková bývá 

používána spíše v omezené míře k propagaci určitého produktu nebo při šíření myšlenek, 

osvěty, prosazování změn apod54. V posledních letech pak výrazně vzrostl taktéž význam 

internetové reklamy, a především komunikace na sociálních sítích55. 

 

3. Komunikace s dárci a fundraising 

Jak už bylo zmíněno, aby nezisková organizace mohla fungovat, potřebuje zdroje. 

Těmi mohou být jednak myšleny finance, ale také hmotné dary, dobrovolníci (a tedy vlastní 

lidská práce a čas), prostory a zázemí, případně dokonce i významná osobnost či značka, 

která se s neziskovou organizací spojí. Oblast neziskového sektoru, která se zabývá právě 

zajišťováním těchto zdrojů, označujeme za fundraising56. P. Boukal využívá k přesnějšímu 

popisu fundraisingu následující definici: „Fundraising (do češtiny lze navrhnout překlad 

„pěstování fondů“) představuje systematické získávání finančních i nefinančních zdrojů, 

které nezisková organizace potřebuje k realizaci svého poslání prostřednictvím jednotlivých 

projektů.57“ 

Fundraising bývá obvykle považován za součást marketingové komunikace 

neziskových organizací, lze se ale setkat i s názory, že fundraising přesahuje marketingovou 

komunikaci, která se uplatňuje především v souvislosti s příjmy z prodeje vlastních výrobků 

nebo služeb58. V rámci této práce budu nicméně pracovat s fundraisingem jako součástí 

marketingu, jako tomu má například. R. Bačuvčík59, neboť jsem přesvědčena, že jdou obě 

aktivity ruku v ruce a zejména v souvislosti s rozvojem sociálních sítí může docházet 

 
53 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 
54 Tamtéž. 
55 MEHROTRA, Anupam; SIRAJ, Sobia. Social Media Marketing-An Effective Solution for Non-Profit 

Organizations. In: 2021 11th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering 

(Confluence). IEEE, 2021. p. 1072-1077. 
56 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 
57 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013, s. 34. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-4487-2. 
58 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 3., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0249-5. 
59 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 
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v některých případech k jejich vzájemnému prolínání. 

Pod fundraisingem se skrývá celá řada aktivit včetně spolupráce s komerčními 

podniky a sponzoringu, sociálního podnikání, ucházení se o příspěvky od nadací a státu 

a podobně60. Následující kapitola se bude nicméně soustředit zejména na fundraising 

v kontextu soukromého individuálního dárcovství. 

P. Boukal definuje celkem devět zásad, které by měl fundraising dodržovat, pokud 

má být úspěšný. Konkrétně jde o: 

• Zásadu komplexnosti – fundraising je z velké části o budování vztahů mezi dárcem 

a obdarovaným, proto je důležité, aby sám obdarovaný (tedy nezisková organizace) 

byl vnitřně přesvědčen o správnosti svého jednání 

• Zásadu začlenění – je nutné vědět, z jakého důvodu a v jakém kontextu fundraising 

probíhá (z tohoto úhlu pohledu rozlišujeme fundraising pro přežití, fundraising 

k rozšíření a rozvoji neziskové organizace, fundraising k omezení závislosti 

neziskové organizace na podporovatelích, fundraising k budování podpory, 

fundraising k vytvoření udržitelné neziskové organizace) 

• Zásadu aktivity – fundraising vyžaduje neustálou iniciativu 

• Zásadu strategičnosti – fundraising je začleněn do strategického řízení neziskové 

organizace 

• Zásadu vzdělávání okolí – nezisková organizace musí průběžně vysvětlovat 

a připomínat své poslání, činnosti a motivace 

• Zásadu pravdivosti – fundraising musí vždy vycházet z pravdivých informací, neboť 

transparentnost hraje důležitou roli při budování vnější důvěry 

• Zásadu poděkování – i sebemenší dar si zaslouží poděkování 

• Zásadu optimismu – je důležité smířit se s faktem, že ne všechny žádosti o podporu 

budou úspěšné a zachovat optimistické naladění 

• Zásadu výsledku – porovnání získaných prostředků s náklady na jejich získání61 

 
60 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4487-2. 
61 Tamtéž. 
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3.1. Individuální dárcovství 

Individuální dárci jsou fyzické osoby, které se rozhodnou věnovat část svých 

vlastních finančních prostředků na dobročinné účely. Podle dat Fóra dárců, přispěli tito dárci 

v roce 2020 celkem 2,9 miliard korun z celkových 10,8 miliard na veřejně prospěšné účely62. 

Oproti předchozímu roku zde došlo k navýšení individuálních darů o 0,5 miliardy Kč, 

celkový objem finančních prostředků na dobročinné účely se zvedl o 2,7 miliard63, 

pro doplnění kontextu je ovšem nutné si připomenout, že se v roce 2020 projevila pandemie 

covid-19, což vedlo k realizaci většího počtu krátkodobých sbírek reagujících na situaci. 

Význam individuálního dárcovství je každopádně nezanedbatelný. 

 

Graf 1: České dárcovství v roce 2019 

 

(Zdroj: Fórum dárců64) 

 
62 Mapa dárcovství 2021 v České republice: čísla, trendy a dopady. Fórum dárců | Donors Forum [online]. 

Praha, 2020 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-

2021.html  
63 Mapa dárcovství 2020 v České republice: čísla, trendy a dopady. Fórum dárců | Donors Forum [online]. 

Praha, 2020 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-

2020.html  
64 Tamtéž.  

 

2,4 mld Kč

3,9 mld Kč

1,8 mld Kč

České dárcovství v roce 2019

Individuální dárci Firmy Nadace a fondy

https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2021.html
https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2021.html
https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2020.html
https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2020.html


 

17 

 

Graf 2: České dárcovství v roce 2020 

 

(Zdroj: Fórum dárců65) 

 

Úspěch individuálního dárcovství je přitom založený na budování osobního vztahu 

mezi dárci a danou neziskovou organizací66 a právě k tomu může výrazně napomoct 

marketingová komunikace. 

Mezi jednu ze základních pouček, se kterou se někdy v životě setká pravděpodobně 

každý, kdo se pohybuje v oblasti marketingu, patří ta, že získání nového zákazníka stojí 

zhruba šestkrát víc, než udržet si toho stávajícího67. Podobně to funguje i v neziskovém 

sektoru, proto i zde jsou těmi nejdůležitějšími dárci ti, kteří přispívají opakovaně. Nejde ale 

přitom jen o otázku nákladů na získání nového dárce, ale zároveň se právě v jejich řadách 

nachází ti nejvěrnější podporovatelé, kteří následně mohou pomoct také třeba jako 

dobrovolníci nebo se sami zapojit v rámci šíření povědomí o organizaci68. V takovém 

případě pak mluvíme o tzv. word-of-mouth (WOM), tedy formě osobní komunikace, která 

je obecně považována za jeden z nejúčinnějších a nejdůvěryhodnějších komunikačních 

 
65 Mapa dárcovství 2021 v České republice: čísla, trendy a dopady. Fórum dárců | Donors Forum [online]. 

Praha, 2020 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-

2021.html  
66 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4487-2. 
67 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0787-2. 
68 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4487-2. 
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nástrojů69. Abychom ale takové podporovatele získali, musíme dlouhodobě pracovat 

na tvorbě vztahů a otevřené a transparentní komunikaci o tom, co, jak a proč děláme. Dárce 

musí organizaci v prvé řadě důvěřovat, že získané prostředky budou dobře využity70. 

Existuje celá řada možných pohnutek, které vedou jednotlivce k tomu, aby se stali 

dárci a jejich pochopení může být stěžejní pro nastavení vhodného stylu komunikace. K těm 

nejvýznamnějším patří altruistická potřeba pomáhat druhým, jde tedy o určitou starost a péči 

o své okolí, dále pak osobní zkušenost. Vedle toho ale také mohou nastat situace, kdy člověk 

vnímá dárcovství jako svou povinnost, to se objevuje zejména v situacích, kdy jde o pomoc 

lidem, kteří jsou na tom podstatně hůř než on, případně může také vycházet z pocitu viny 

nebo tlaku okolí. V motivaci může rovněž figurovat určitá vidina osobního prospěchu 

například v podobě dobrého pocitu, společenského uznání, možnosti dostat se do okolí 

zajímavých lidí nebo případně ve finanční rovině díky možnosti snížení daňového základu 

o hodnotu daru71. 

Můžeme si povšimnout, že velká část z těchto pohnutek souvisí s emocemi. Ty jsou 

pro komunikaci neziskových organizací natolik významné, že D. Hoffman dokonce mluví 

o tzv. „good feelings business“, což můžeme do češtiny přeložit jako „obchod s dobrými 

pocity“. Hoffman proto zdůrazňuje nutnost neustále v dárcích v rámci komunikace 

vzbuzovat emoce, a hlavně dobré pocity z toho, že pomáhají, k čemuž velmi přispívá 

tzv. storytelling, tedy vyprávění příběhů například o tom, komu a jak jejich dary pomohly. 

Zároveň varuje, že pokud organizace nedokáže v dárcích budit zájem a nadšení, pak je 

pravděpodobně postupně ztratí, protože si najdou jinou oblast nebo organizaci, která jim tyto 

pocity nabídne72. 

Při komunikaci se dá samozřejmě využívat i negativních pocitů. Úplně typickým 

příkladem může být například výše zmiňovaná vina, Bačuvčík ale podotýká, že kampaně, 

které staví právě na pocitu viny, nebývají úspěšné z dlouhodobého hlediska, neboť 

dlouhodobě nevydrží ani onen pocit viny73. Nedávná studie, která zkoumala vliv emocí 

 
69 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0787-2. 
70 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4487-2. 
71 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 
72 HOFFMAN, David. The ‘Good Feelings’ Business: The Emotional Core of Nonprofit Fundraising. 

NonProfit PRO - Tactical Leadership & Strategy for the Modern NonProfit [online]. Filadelfie, ©2022, 29. 

8. 2019 [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: https://www.nonprofitpro.com/article/the-good-feelings-business-the-

emotional-core-of-nonprofit-fundraising/  
73 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 

https://www.nonprofitpro.com/article/the-good-feelings-business-the-emotional-core-of-nonprofit-fundraising/
https://www.nonprofitpro.com/article/the-good-feelings-business-the-emotional-core-of-nonprofit-fundraising/
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na hodnoty darů neziskových organizací z oblasti humanitární pomoci v USA, poukazuje na 

to, že kombinace smutku a naděje vede dárce k vyšším příspěvkům než komunikace 

založená primárně na jedné z těchto emocí. Výjimku představuje situace, kdy je respondent 

zároveň vystaven vyšší kognitivní zátěži (například měl během sledování videa ke kampani 

počítat počet scén a kolik scén zachycuje živá nebo plyšová zvířata), tam potom kombinace 

smutku a naděje generovala nižší příspěvky, což naznačuje, že v takové situaci jsou naopak 

efektivnější jednodušší kampaně, které apelují primárně na jednu emoci74. 

3.2. Metody komunikace s individuálními dárci 

Neziskové organizace mohou teoreticky využívat všech nástrojů integrované 

marketingové komunikace podobně jako komerční subjekty, je ale přitom nutné brát v potaz 

celou řadu specifik, která byla představena výše. 

3.2.1. Direct marketing 

Direct marketing neboli česky přímý marketing se vyznačuje bezprostřední 

komunikací mezi odesílatelem a adresátem. K tomu používá zejména poštovní zásilky, 

telemarketing (respektive v případě neziskových organizací telefundraising), e-mail, internet 

a podobně75, 76. 

Pro neziskové organizace bylo v minulosti velmi typické využívání direct mailu 

v podobě rozesílání poštovních zásilek. Zejména zkraje 90. let 20. století byl direct 

marketing poměrně hojně využíván k plošnému oslovování potenciálních dárců, což se ale 

ukázalo jako drahé a ne příliš efektivní. Vhodnější varianta jsou pak osobní dopisy určené 

stávajícím nebo minulým podporovatelům77, 78. V dnešní době pak může být pro neziskové 

 
74 HOMER, Pamela Miles. When sadness and hope work to motivate charitable giving. Journal of Business 

Research [online]. 2021, (133), 420-431 [cit. 2022-02-09]. ISSN 0148-2963. Dostupné z: 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.018  
75 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Přeložil Tomáš JUPPA, 

přeložil Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. 
76 Mediální slovník: Direct Marketing. MediaGuru [online]. Praha, ©2022 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/direct-marketing/  
77 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 
78 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4487-2. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.018
https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/direct-marketing/
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organizace velmi účinná především e-mailová komunikace79 nebo i telefonní kampaně80. 

3.2.2. Osobní kontakt, eventy a sbírky 

Osobní kontakt s dárci je sice časově náročný, na druhou stranu s sebou přináší celou 

řadu výhod81. Dává dárcům možnost poznat tváře, kteří se podílí na činnosti neziskové 

organizace, a naopak pracovníkům organizace mohou pomoct s vytvořením lepší představy 

o tom, kdo jsou jejich podporovatelé. Způsob, jakým pracovníci o organizaci mluví, má 

nepopiratelný vliv na důvěru veřejnosti v její činnost i na ochotu ji podporovat82. 

Úplně klasickým příkladem může být takzvaný street fundraising, kdy dobrovolníci 

oslovují potenciální dárce přímo na ulici83. Tyto veřejné sbírky musí probíhat za zákonem 

stanových podmínek84, zároveň je ale na místě zmínit také to, že se mohou setkávat ze strany 

veřejnosti s nedůvěrou, neboť je známo, že se mezi takovými sbírkami mohou vyskytovat 

i podvodníci85. Lepším řešením může být pro neziskové organizace pořádání eventů, tedy 

událostí určených pro širokou veřejnost. Může jít o osvětové kampaně, aukce, výstavy, 

tomboly či různé benefiční akce86. 

3.2.3. Digitální marketing 

Vývoj internetu výrazně ovlivnil fungování celého světa a svůj přínos má i pro 

neziskové organizace. Možnosti komunikace s dárci neziskových organizací výrazně rozšířil 

již zmiňovaný e-mail, vznikla zde ale také celá řada příležitostí díky sociálním sítím87 

 
79 10 typů e-mailingových kampaní, které by měla posílat každá neziskovka. TechSoup Česká republika 

[online]. Praha, ©2022, 11. 12. 2020 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.techsoup.cz/content/10-

typ%C5%AF-e-mailingov%C3%BDch-kampan%C3%AD-kter%C3%A9-m%C4%9Bla-pos%C3%ADlat-

ka%C5%BEd%C3%A1-neziskovka  
80 JOKLOVÁ, Petra. Marketingové techniky ve fundraisingu, díl I. CRM pro neziskovky [online]. Praha, 8. 1. 

2018 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.crmproneziskovky.cz/article/marketingove-techniky-ve-

fundraisingu-dil-i/  
81 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4487-2. 
82 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 
83 BOUKAL, Petr. Fundraising pro neziskové organizace. Praha: Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-4487-2. 
84 BEČVÁŘOVÁ, Barbora. Pro a proti pouličních sbírek. Šance dětem [online]. Praha, ©2011-2022, 2. 6. 

2013, aktualizováno 3. 6. 2021 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://sancedetem.cz/pro-proti-poulicnich-

sbirek  
85 DARUJTE V KLIDU S ROZMYSLEM, NIKOLIV POD TLAKEM! Jak nejlépe darovat? Jak odhalit 

falešnou sbírku na ulici?. Dárcovská DMS [online]. Praha [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: 

https://www.darcovskasms.cz/aktuality/116/darujte-v-klidu-s-rozmyslem-nikoliv-pod-tlakem-jak-nejlepe-

darovat-jak-odhalit-falesnou-sbirku-na-ulici.html?pg=9  
86 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 3., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0249-5. 
87 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 

https://www.techsoup.cz/content/10-typ%C5%AF-e-mailingov%C3%BDch-kampan%C3%AD-kter%C3%A9-m%C4%9Bla-pos%C3%ADlat-ka%C5%BEd%C3%A1-neziskovka
https://www.techsoup.cz/content/10-typ%C5%AF-e-mailingov%C3%BDch-kampan%C3%AD-kter%C3%A9-m%C4%9Bla-pos%C3%ADlat-ka%C5%BEd%C3%A1-neziskovka
https://www.techsoup.cz/content/10-typ%C5%AF-e-mailingov%C3%BDch-kampan%C3%AD-kter%C3%A9-m%C4%9Bla-pos%C3%ADlat-ka%C5%BEd%C3%A1-neziskovka
https://www.crmproneziskovky.cz/article/marketingove-techniky-ve-fundraisingu-dil-i/
https://www.crmproneziskovky.cz/article/marketingove-techniky-ve-fundraisingu-dil-i/
https://sancedetem.cz/pro-proti-poulicnich-sbirek
https://sancedetem.cz/pro-proti-poulicnich-sbirek
https://www.darcovskasms.cz/aktuality/116/darujte-v-klidu-s-rozmyslem-nikoliv-pod-tlakem-jak-nejlepe-darovat-jak-odhalit-falesnou-sbirku-na-ulici.html?pg=9
https://www.darcovskasms.cz/aktuality/116/darujte-v-klidu-s-rozmyslem-nikoliv-pod-tlakem-jak-nejlepe-darovat-jak-odhalit-falesnou-sbirku-na-ulici.html?pg=9
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a rozvoji tzv. crowdfundingu88. 

Úplným základem, který se od většiny organizací v současnosti očekává, jsou vlastní 

webové stránky. Zde by dárci měli být schopni přehledně a jednoduše nalézt veškeré 

informace o organizaci a jejích činnostech, novinky, kontakty, odkazy na její další kanály, 

informace o tom, jak se můžou zapojit a podobně89. 

Mezi nejpoužívanější sociální sítě současnosti patří Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube, LinkedIn nebo Tiktok a jejich správné využití může neziskovým organizacím 

výrazně pomoct. Jejich velkou výhodou je fakt, že vytvořit si na nich profil a začít přispívat 

může kdokoliv zcela zdarma a náklady na jejich udržování nemusí být nutně vysoké (ačkoliv 

finanční investice může velmi pomoct, ať už jde o zvýšení kvality obsahu nebo přímo využití 

placené propagace). To ovšem neznamená, že by nezisková organizace měla automaticky 

využívat všechny z nich, naopak by měla spíše pečlivě vybírat a počítat s tím, že úspěšná 

komunikace na těchto platformách vyžaduje pravidelnou aktivitu v tvorbě obsahu a práci 

s komunitou90, jejímž cílem je vzbudit zájem ze strany současných i potenciálních dárců. 

Komunikace by měla jednak reflektovat činnost a úspěchy organizace, zvyšovat povědomí 

o dané problematice, zároveň by ale neměla zapomínat pravidelně děkovat svým 

zaměstnancům, dobrovolníkům a dárcům, bez kterých by nic z toho nebylo možné91. 

Velmi populárním mediálním formátem jsou v současné době videa. Z. Rosnerova 

a D. Hraskova v článku, který se věnuje právě využití sociálních médií neziskovými 

organizacemi, obecně velmi doporučují používat vizuální obsahy, které jsou pro diváky 

snáze zapamatovatelné. Videa navíc dokážou velmi dobře vyvolávat dojmy a emoce92. 

Vedle toho pak dávají sociální sítě a internet obecně příležitost k takzvanému 

virálnímu marketingu. Na vzestupu jsou také mobilní aplikace93, čehož v našem prostředí 

 
88 KRECHOVSKÁ, Michaela, Pavlína HEJDUKOVÁ a Dita HOMMEROVÁ. Řízení neziskových 

organizací: klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-3075-2. 
89 ROSNEROVA, Z. and HRASKOVA, D. The Application and Importance of Marketing and its Tools in 

the Conditions of Non-Profit Organizations on a Global Scale. Les Ulis: EDP Sciences, 2021 Publicly 

Available Content Database. DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20219202055.  
90 MEHROTRA, Anupam; SIRAJ, Sobia. Social Media Marketing-An Effective Solution for Non-Profit 

Organizations. In: 2021 11th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering 

(Confluence). IEEE, 2021. p. 1072-1077. 
91 ROSNEROVA, Z. and HRASKOVA, D. The Application and Importance of Marketing and its Tools in 

the Conditions of Non-Profit Organizations on a Global Scale. Les Ulis: EDP Sciences, 2021 Publicly 

Available Content Database. DOI http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20219202055. 
92 Tamtéž. 
93 KRECHOVSKÁ, Michaela, Pavlína HEJDUKOVÁ a Dita HOMMEROVÁ. Řízení neziskových 
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využívá například nezisková organizace Dobrý Anděl94. 

Všechny tyto nástroje je možné využít k vybudování silné značky a odlišení 

organizace od ostatních subjektů pohybujících se ve stejné oblasti. Silná značka přitom 

pomáhá vzbuzovat v lidech důvěru, věrnost, motivaci či emociální spojení, což jsou všechno 

důležité aspekty, které mohou člověka nasměrovat k rozhodnutí organizaci podpořit95. 

Komunikační aktivity, které k tomu mohou přispět, samozřejmě přesahují pouze komunikaci 

s dárci, velmi významnou složku představují například také public relations, mezi jejichž 

primární cíle patří právě budování značky a posilování důvěryhodnosti a transparentnosti 

organizace96. 

 

4. Statistické informace o neziskových organizacích na českém trhu 

V roce 2018 fungovalo v České republice přes 142,5 tisíc nestátních neziskových 

organizací, z nichž největší část dlouhodobě představují spolky. Nejvíce prostředků přitom 

šlo na oblast rekreace a kultura (30,9 %) následovanou oblastí vzdělávání (18,0 %), 

náboženství (10,9 %), sociální péče (8,6 %), zdraví (5,4 %), politické strany, odborové 

a profesní organizace (4,6 %), bydlení (1,1 %), ochrana životního prostředí (1 %) a služby 

jinde neuvedené (19, 3 %)97. Z těchto dat je tedy patrné, že na poli neziskových organizací 

působí značné množství subjektů, které usilují o pozornost dárců. Tady je důležité 

si uvědomit, že si mohou konkurovat i organizace z naprosto odlišných oborů, neboť se 

ve výsledku uchází o stejné peníze, stejnou přízeň a pozornost. R. Bačuvčík na druhou 

stranou připomíná, že vedle konkurence zde díky tomu existuje i řada příležitostí 

ke vzájemné spolupráci98. 

  

 

organizací: klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-3075-2. 
94 Aplikace Dobrý anděl v mobilu. DOBRÝ ANDĚL, nadace [online]. Praha [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: 

https://www.dobryandel.cz/aplikace/ 
95 THARPE, C.T. The Effects of Implementing an Integrated Marketing Communications Strategy on Stalled 

Nonprofit Donor and Support Growth. Order No. 22615382 ed. Ann Arbor: Trevecca Nazarene University, 

2019 ProQuest One Academic; Publicly Available Content Database. ISBN 9781088380765. 
96 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 3., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0249-5. 
97 ÚŘAD VLÁDY. Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 

až 2030 [online]. In: . 2021 [cit. 2022-01-18]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Strategie_NNO_2021_2030.pdf 
98 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-9. 

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Strategie_NNO_2021_2030.pdf
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Pokud jde o důvěru neziskovému sektoru, dle Fóra dárců mu důvěřuje 57 % Čechů 

s tím, že 5 % Čechů uvedlo odpověď „rozhodně věřím“, 52 % uvedlo „spíše věřím“, 

35 % „spíše nevěřím“ a 7 % „rozhodně nevěřím“99. Značně jiný výsledek ovšem přinesla 

data Centra pro veřejné míněné, podle kterých v září 2020 chovalo k neziskovým 

organizacím důvěru 32,9 % respondentů a nedůvěru 58,6 % (zbytek uvedl, že neví), v srpnu 

2021 se pak důvěra zvedla na 36,9 % a nedůvěra naopak klesla na 55,2 %100. I přes rozkol 

mezi daty se dá nicméně s jistotou říct, že otázka důvěryhodnosti českých neziskových 

organizací není ideální. Situaci nijak nenapomáhá fakt, že jsou tyto subjekty velmi 

oblíbeným cílem útoků dezinformačních médií. Problém je i to, že samotné neziskové 

organizace často dodnes nenašly dostatek způsobů, jak komunikovat svou práci nebo 

principy, na kterých je založené jejich fungování a financování. K tomu všemu se pak 

přidává také celá řada dalších faktorů, třeba že nejvíce pozornosti se zpravidla dostává těm 

organizacím, které se angažují v politice nebo vyvolávají kontroverzi101. 

Nakonec bych se ráda podívala na otázku dárcovství. Již výše jsme si uvedli, 

že individuální dárci, firmy, nadace a fondy v České republice v roce 2020 přispěli 

na veřejně prospěšné účely celkem 10,8 miliard korun. Z dat Fóra dárců pak dále vyplývá, 

že mezi tři nejpodporovanější oblasti patřila pomoc nemocným a lidem s handicapem, děti, 

mladí a rodina a nakonec humanitární pomoc a lidská práva, na druhé straně mezi nejméně 

podporované oblasti patřila kultura, umění a památky, vzdělávání a výzkum, volný čas 

a amatérský sport. Zajímavé je, že zhruba třetina Čechů uvádí, že neexistuje oblast, na kterou 

by nebyli ochotni přispět. 

Neziskové organizace alespoň někdy podporuje 41 % respondentů, 14 % z nich 

pomáhá pravidelně a 27 % příležitostně. Občas pomáhá 23 % respondentů, výjimečně 27 % 

a nikdy pouze 8 %. Při výběru neziskové organizace, kterou by rádi podpořili, je pro ně 

nejdůležitější její zaměření (53 %), následně pak transparentnost (43 %), osobní zkušenost 

s jejími službami (36 %), reputace (33 %), doporučení známých (24 %), odbornost (20 %), 

komunikační kampaň v médiích (11 %) a až na posledním místě je spolupráce se známou 

 
99 Mapa dárcovství 2021 v České republice: čísla, trendy a dopady. Fórum dárců | Donors Forum [online]. 

Praha, 2020 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-

2021.html  
100 Centrum pro výzkum veřejného mínění: Strategie AV 21 [online]. Praha, 2021 [cit. 2022-02-09]. Dostupné 

z: https://cvvmapp.soc.cas.cz/#question24  
101 KLEČKOVÁ, Adéla. Fenomén jménem neziskovky. Institut pro politiku a společnost [online]. Praha, 

duben 2020 [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: https://www.politikaspolecnost.cz/wp-

content/uploads/2020/04/Fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-neziskovky-IPPS.pdf  

https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2021.html
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https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/04/Fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-neziskovky-IPPS.pdf
https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/04/Fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-neziskovky-IPPS.pdf
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osobností (8 %)102. Zajímavé je, že se v prezentovaných výsledcích nikde neobjevuje 

důvěryhodnost, tu lze s největší pravděpodobností propojit s transparentností a reputací. 

Na závěr si ještě dovolím připomenout, že v případě dotazování mohou mít někdy 

respondenti bohužel tendenci snažit se v odpovědích působit „lepší“, než ve skutečnosti jsou, 

případně nemusí správně pochopit otázky a podobně a může proto docházet ke zkreslení 

výsledků103, proto bychom k nim raději měli přistupovat s určitou rezervou. 

 

5. Handipet Rescue 

5.1. Představení projektu 

Handipet Rescue je projekt spadající pod neziskovou organizaci Pet Heroes z.s., 

nejde tedy o samostatnou organizaci. Pet Heroes z.s. má pod sebou ještě celou řadu dalších 

projektů, například Psí přání (ve spolupráci s NF Pes v nouzi), Štěně v nouzi, Pet Heroes 

Shop, provozují také útulek v Lanškrouně či tzv. „free shop“ pro ostatní organizace 

a dobrovolníky, kterým tak pomáhají zajistit potřebné materiální zdroje. Handipet Rescue 

nicméně dlouhodobě patří k jedněm z nejviditelnějších a největších z těchto projektů. 

Projekt se soustředí na pomoc handicapovaným, nemocným či týraným psům a kočkám 

v nouzi104. 

Hned na začátek je třeba si ujasnit, že Handipet Rescue není útulkem ve smyslu péče 

o toulavá a opuštěná zvířata. Pro taková zařízení zákon jasně stanovuje přísné podmínky, 

které musí dodržovat. Handipet Rescue je koncipován jako projekt fungující na bázi tzv. 

dočasných péčí (lze se setkat také s termínem depozita), ve kterých poskytuje péči psům 

a kočkám, které do rukou spolku předá přímo majitel, který se o ně nemohl nebo nechtěl 

nadále postarat. Zároveň jsou v kontaktu s ostatními zařízeními na pomoc zvířatům v nouzi, 

od kterých také v některých případech přebírají do péče zvířata, pro která původní spolek 

nemá vhodné podmínky, například pro jejich zdravotní problémy, dostávají se k nim někdy 

také zvířata od veterinárních lékařů, které u nich pro jejich nemoc odloží majitelé, pomáhají 

 
102 Mapa dárcovství 2021 v České republice: čísla, trendy a dopady. Fórum dárců | Donors Forum [online]. 

Praha, 2020 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-

2021.html  
103 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-

9. 
104 Projekty Pet Heroes. Pet Heroes [online]. © 2013 - 2022 [cit. 2022-03-20]. Dostupné z: 

https://petheroes.cz/projekty/  
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i zvířatům ze zahraničí105. Samotné dočasné péče jsou vlastně domácnosti dobrovolníků, 

kteří si zvíře vezmou k sobě a poskytují mu potřebnou péči do doby, než najde vlastní 

domov, samozřejmě jsou přitom v komunikaci s pověřenými osobami ze spolku, konzultují 

s nimi zdravotní stav zvířete a spolek proplácí náklady spojené s péčí o ně (tedy krmení, 

veterinární výdaje ad.)106. 

Pokud jde o financování, hlavní zdroj příjmu představují soukromí dárci. Projekt se 

proto soustředí nejvíce na budování individuálního dárcovství, které tvoří největší část, dary 

od firem jsou zastoupeny jen v nižší míře. Menší část příjmů přichází také z prodeje zboží 

v dobročinném obchůdku Pet Heroes Shop107.  

5.2. Vize, mise, cíle 

Vize, mise a cíle udávají celkový směr organizace a je proto důležité je znát 

i v souvislosti s marketingovou komunikací. V této podkapitole se proto budeme věnovat 

představení vizí, misí a cílů projektu Handipet Rescue. 

5.2.1. Vize 

Vize zachycuje představu o stavu, kterého by chtěla nezisková organizace svou 

činností dosáhnout108. V případě Handipet Rescue je vize následující: 

„Zlepšení života handicapovaných a nemocných zvířat v České republice.“109 

5.2.2. Mise (poslání) 

Poslání, někdy označované také jako mise, je myšlenka, která reprezentuje smysl 

organizace110. Navazuje na vizi a konkrétněji přibližuje, koho a v jakém smyslu se vize 

týká111. Mise Handipet Rescue zní takto: 

„Chceme zachránit co nejvíce zvířat v nouzi, která jsou nemocná a handicapovaná 

 
105 O nás. Handipet Rescue [online]. ©2022 [cit. 2022-03-12]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/handipetrescue/  
106 Hledáme hrdiny - dočaskáře!. Handipet Rescue [online]. ©2022 [cit. 2022-03-20]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/2020/11/02/hledame-docaskare/  
107 PET HEROES Z.S. Výroční zpráva 2020 [online]. Praha, 2021 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://petheroes.cz/wp-content/uploads/2022/02/vz2020.pdf  
108 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-

9. 
109 Handipet Rescue. Praha, 2020 [online]. [cit. 2022-04-14]. Interní dokument Pet Heroes z.s. 
110 ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. Úspěšná nezisková organizace. 3., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0249-5. 
111 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-

9. 

https://www.handipet.org/handipetrescue/
https://www.handipet.org/2020/11/02/hledame-docaskare/
https://petheroes.cz/wp-content/uploads/2022/02/vz2020.pdf
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a jejich majitelé se o ně nedokážou nebo nechtějí postarat, případně je úmyslně či neúmyslně 

týrají. Inspirujeme lidi k tomu, aby věděli, že léčba má smysl a nemají se vzdávat, i když to 

může vypadat beznadějně. Ukazujeme, že život handicapovaných zvířat není zlý, 

ale spokojený a není potřeba přistupovat ke zbytečné eutanazii.“112 

5.2.3. Cíle 

Nakonec tu máme cíle, které ukazují, čeho by organizace chtěla v dlouhodobém 

výhledu dosáhnout113. Cíle můžeme najít už ve stanovách Pet Heroes z.s., kde stojí 

následující: 

„Hlavním cílem spolku je podpora nebo poskytování obecně prospěšných činností 

v oblasti ochrany zvířat, a to především činností směřujících k pomoci zvířatům v nouzi, tedy 

zvířatům opuštěným, nechtěným či týraným.“114 

Pokud jde o konkrétní cíle specifické pro Handipet Rescue, definuje je projekt 

ve svých interních dokumentech takto: 

1. „Měníme lidi, kteří mají psy a kočky a mohli by se setkat s tím, že jejich zvířata 

onemocní, to jsou všichni lidé, kteří zvířata mají a mají alespoň minimální motivaci 

dělat pro svá zvířata to nejlepší.“ 

2. „Cílem je stabilní zázemí pro zvířata, které si budeme moct vytvořit dle sebe.“115 

5.3. Situační analýza 

Situační analýza je podle D. Jakubíkové způsob zkoumání jednotlivých složek 

vnějšího a vnitřního prostředí firmy a její schopnosti tvořit, vyvíjet, inovovat a produkovat 

výrobky a následně je také prodávat a financovat programy. Taková analýza pomáhá najít 

ideální poměr mezi příležitostmi z vnějšího prostředí a mezi schopnostmi a zdroji firmy. 

V rámci analýz rozlišujeme vnější a vnitřní prostředí. Vnější prostředí se dále člení 

na mikroprostředí a makroprostředí, které obsahuje vlivy, jež nějakým způsobem působí 

na mikroprostředí všech aktivních účastníků trhu, firma je nemůže (na rozdíl 

 
112 Handipet Rescue. Praha, 2020 [online]. [cit. 2022-04-14]. Interní dokument Pet Heroes z.s. 
113 BAČUVČÍK, Radim. Marketing neziskových organizací. Zlín: VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-01-

9. 
114 Stanovy Pet Heroes z.s. Veřejný rejstřík a Sbírka listin: Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

[online]. Praha, 17. 4. 2016 [cit. 2022-04-14]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

detail?dokument=46273309&subjektId=788909&spis=1051801  
115 Handipet Rescue. Praha, 2020 [online]. [cit. 2022-04-14]. Interní dokument Pet Heroes z.s. 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=46273309&subjektId=788909&spis=1051801
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=46273309&subjektId=788909&spis=1051801
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od mikroprostředí) ovlivnit vůbec nebo jen velmi obtížně. Vnitřní prostředí zahrnuje zdroje 

firmy a její schopnosti tyto zdroje využívat116. 

Existuje celá řada metod, které se při situační analýze uplatňují, v rámci této práce 

jsem z nich zvolila analýzy SWOT, PEST a Porterovu analýzu pěti sil. 

5.3.1. SWOT analýza  

SWOT analýza se zaměřuje na silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

a kombinuje se v ní analýza vnějšího (příležitosti, hrozby) i vnitřního (silné a slabé stránky) 

prostředí. SWOT analýza je užitečná při posuzování, nakolik jsou strategie subjektu a jeho 

silné a slabé stránky relevantní a schopny ustát změny v prostředí117. 

 

Obrázek 1: Využití SWOT analýzy při koncipování strategií 

 
(Zdroj: Jakubíková, 2013118) 

 

  

 
116 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-8706-0. 
117 Tamtéž. 
118 Tamtéž. 
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Tabulka 1: SWOT analýza Handipet Rescue 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Specifické zaměření 

• Tradice 

• On-line komunikace 

• Orientace na poli současných 

trendů, inovativnost 

• Rozvinuté pravidelné dárcovství 

• Off-line komunikace 

• Zpomalování inovací 

• Absence zázemí pro setkávání lidí 

se zvířaty 

• Nejde o útulek 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Nedostatek informací 

o handicapovaných zvířatech 

• Popularita mobilních aplikací 

• Popularita podcastů 

• Odliv individuálních dárců 

• Nedostatek dobrovolníků 

ochotných poskytovat dočasnou 

péči zvířatům v nouzi 

• Změny v legislativě 

• Pořad Infiltrace 

 

5.3.1.1. Silné stránky 

Handipet Rescue na první pohled vyniká svým specifickým zaměřením 

na handicapovaná a nemocná domácí zvířata, což ho odlišuje od většiny konkurenčních 

subjektů, které se pohybují v téže oblasti. Zároveň má projekt dlouhou tradici, vznikl 
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už v roce 2014 pod názvem Azyl XY119 (pod tím působil až do roku 2016120), což v praxi 

znamená, že se k dnešnímu dni může chlubit stovkami zachráněných zvířat121. 

Kromě toho mezi nejsilnější stránky projektu patří on-line komunikace, na kterou se 

viditelně soustředí nejvíce (podrobněji viz kapitola Současná komunikace a metody 

fundraisingu). Odráží se v ní snaha o inovativnost i orientace v současných trendech 

v on-line marketingu, což je vidět například na vzniku profilu na TikToku (Handipet Rescue 

zde ovšem nemá vlastní profil, komunikován je proto v rámci profilu mateřské organizace 

Pet Heroes z.s.), která si dlouhodobě drží pozici jedné z nejpopulárnějších aplikací 

současnosti122. 

Projekt má zároveň vybudovanou rozsáhlou síť pravidelných individuálních dárců 

v rámci programů Klub hrdinů a Virtuální adopce, se kterými udržuje pravidelnou 

komunikaci v rámci e-mailingu a telefundraisingu123, 124. To napomáhá jeho finanční 

stabilitě, s prostředky projekt dle dat z výročních zpráv125 dokáže nakládat s rozumem, což 

lze v praxi doložit na tom, že byl spolek schopen během let našetřit dostatečný finanční 

základ pro koupi vlastní nemovitosti, kterou plánuje zrekonstruovat126. 

5.3.1.2. Slabé stránky 

Jako jednu z nejslabších oblastí můžeme bezesporu označit off-line komunikaci, 

která je v komunikačním mixu zastoupena jen omezeně především v podobě účasti 

na prodejních akcích typu For Pets v rámci charitativního obchůdku Pet Heroes Shop. 

Kromě toho zde také můžeme v rámci on-line komunikace sledovat určité 

zpomalování náskoku vůči konkurenci, neboť si čím dál více spolků začíná postupně 

 
119 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEKY. Výroční zpráva 2014 [online]. Praha, 2015 [cit. 2022-03-26]. Dostupné 

z: https://petheroes.cz/wp-content/uploads/2022/02/vz2014.pdf 
120 PET HEROES Z.S. Výroční zpráva 2016 [online]. Praha, 2017 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://petheroes.cz/wp-content/uploads/2022/02/vz2016.pdf  
121 In/Out by Location. Animal Shelter Manager. 26. 3. 2022. Interní data ze systému neziskové organizace 

Pet Heroes z.s. 
122 HUTCHINSON, Andrew. Meta, TikTok Lead the Way in the Latest App Download Charts, While 

Snapchat Sees More Attention. Social Media Today [online]. Washington, D.C., © 2022, 22. 3. 2022 [cit. 

2022-03-26]. Dostupné z: https://www.socialmediatoday.com/news/meta-tiktok-lead-the-way-in-the-latest-

app-download-charts-while-snapchat/620770/  
123 Členové KH. Salesforce. 26. 3. 2022. Interní data ze systému neziskové organizace Pet Heroes z.s. 
124 Členové VA. Salesforce. 26. 3. 2022. Interní data ze systému neziskové organizace Pet Heroes z.s. 
125 O Pet Heroes. Pet Heroes [online]. Praha, © 2013 - 2022 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://petheroes.cz/o-nas/  
126 Koupili jsme dům!. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022, 21. 10. 2021 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/2021/10/21/koupili-jsme-dum/  

https://petheroes.cz/wp-content/uploads/2022/02/vz2014.pdf
https://petheroes.cz/wp-content/uploads/2022/02/vz2016.pdf
https://www.socialmediatoday.com/news/meta-tiktok-lead-the-way-in-the-latest-app-download-charts-while-snapchat/620770/
https://www.socialmediatoday.com/news/meta-tiktok-lead-the-way-in-the-latest-app-download-charts-while-snapchat/620770/
https://petheroes.cz/o-nas/
https://www.handipet.org/2021/10/21/koupili-jsme-dum/
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uvědomovat potřebu funkční prezentace v on-line prostředí. 

Velkou slabinou oproti některým konkurenčním projektům pak představuje také 

absence pevného zázemí, které by umožňovalo setkávání podporovatelů přímo se zvířaty, 

ať už ve formě mazlících návštěv nebo dobrovolnictví. Zde je nicméně potřeba zmínit, 

že Handipet Rescue pracuje v tomto ohledu na změně a zakoupili výše zmiňovanou 

nemovitost, kde plánují vybudovat centrum pro péči o handicapovaná, nemocná a týraná 

zvířata v nouzi, které by mělo zároveň přinést nové možnosti setkávání se s podporovateli. 

Nakonec lze svým způsobem za slabou stránku považovat i fakt, že nejde 

o registrovaný útulek, čímž projekt přichází o možnost přijímat nalezená zvířata bez majitele 

a také o možnost čerpat finanční příspěvky od obcí. 

5.3.1.3. Příležitosti 

V rámci příležitostí můžeme mluvit o přetrvávajícím nedostatku informací ohledně 

handicapovaných zvířat v naší společnosti, což dává projektu příležitost posílit svou 

osvětovou činnost například v podobě informační databáze, která by shrnovala nejdůležitější 

poznatky a zkušenosti s jednotlivými nemocemi či handicapy, se kterými se zvířata potýkají. 

Stále je zde také prostor pro osvětu v rámci toho, že handicap nebo zranění nutně nemusí být 

důvod k eutanázii, neboť se lze pořád setkat s případy, kdy veterinář navrhne eutanázii 

například jako řešení zlomené nohy u kočky127. 

Velkou příležitost představuje popularita mobilních aplikací, které dle J. Přikrylové 

bývají občas dokonce označovány za „budoucnost přímého marketingu“128. Handipet 

Rescue by mohlo vytvořit vlastní aplikaci, která by jednak informovala o jejich nejnovějších 

aktivitách a příbězích zvířat a pravidelní dárci z Klubu hrdinů nebo Adopce na dálku by zde 

měli možnost se přihlásit do uživatelského profilu, který by obsahoval například seznam 

darů, které od nich organizace přijala. 

Vedle aplikací v posledních letech můžeme pozorovat také vysokou oblíbenost 

podcastů129, které by projekt mohl využít například k osvětové činnosti, ale i přinášení 

 
127 George - kocourek s dvojitou zlomeninou. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022, 20. 11. 2020 [cit. 

2022-03-26]. Dostupné z: https://www.handipet.org/2020/11/20/george/  
128 PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada 

Publishing. Expert (Grada), s.195. ISBN 978-80-271-0787-2. 
129 LUKPO. Rostoucí popularitu podcastů potvrzuje i komerční skupina Active, oblíbená je Vinohradská 12. 

Digitální rádio [online]. Praha, © 1997-2022, 24. 2. 2020 [cit. 2022-04-14]. Dostupné z: 

https://digital.rozhlas.cz/rostouci-popularitu-podcastu-potvrzuje-i-komercni-skupina-active-oblibena-je-

8152671  

https://www.handipet.org/2020/11/20/george/
https://digital.rozhlas.cz/rostouci-popularitu-podcastu-potvrzuje-i-komercni-skupina-active-oblibena-je-8152671
https://digital.rozhlas.cz/rostouci-popularitu-podcastu-potvrzuje-i-komercni-skupina-active-oblibena-je-8152671
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zajímavostí a novinek ze světa zvířat a fundraisingu. 

5.3.1.4. Hrozby 

Protože největší část financování Handipet Rescue představují soukromí individuální 

dárci, jako největší hrozbu lze z mého pohledu označit riziko jejich postupného odlivu 

například z důvodů rostoucí inflace130 anebo obav z ekonomické krize. Zároveň je na místě 

také připomenout, že obecně důvěra Čechů v neziskové organizace není příliš vysoká131, 132 

a neziskové organizace jako takové jsou častým terčem dezinformačních médií.133 

Vzhledem k aktuálnímu režimu fungování pak hrozbu představuje také nedostatek 

dobrovolníků ochotných poskytovat dočasné péče zvířatům v nouzi, zejména těm 

s některými problémovějšími handicapy, pro které se bohužel umístění, jak dočasné, tak 

trvalé, hledá poměrně těžko. 

Problém by taky mohl přijít ze strany zákonodárců, pokud by došlo k nějaké zásadní 

úpravě zákona v oblasti péče o zvířata a dočasných péčích (ty momentálně nejsou zákonem 

nijak definované), která by se teoreticky mohla dotknout poskytování přímé péče. 

Nakonec se v rámci hrozeb můžeme bavit také o pořadu Infiltrace, který 

v březnu 2020 odvysílal epizodu, ve které se věnoval činnosti Pet Heroes a Handipet 

Rescue134, která obsahovala zkreslené a nepravdivé informace. Ačkoliv je pořad starý již dva 

roky, soudní řízení v tuto chvíli stále probíhá (jeden soud už nicméně Česká televize prohrála 

a musela na jeho základě zveřejnit ve svém vysílání odpověď)135, proto je třeba ho stále brát 

v potaz jako eventuální hrozbu. 

 
130 NAVRÁTIL, David. Inflace bude letos nad 10% s potenciálem růst až k 15%. HDP může až stagnovat. 

Kurzy.cz [online]. Praha, © 2000 - 2022, 26. 3. 2022 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://www.kurzy.cz/zpravy/641029-inflace-bude-letos-nad-10-s-potencialem-rust-az-k-15-hdp-muze-az-

stagnovat/  
131 Mapa dárcovství 2021 v České republice: čísla, trendy a dopady. Fórum dárců | Donors Forum [online]. 

Praha, 2020 [cit. 2022-02-08]. Dostupné z: https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-

2021.html  
132 Centrum pro výzkum veřejného mínění: Strategie AV 21 [online]. Praha, 2021 [cit. 2022-02-09]. Dostupné 

z: https://cvvmapp.soc.cas.cz/#question24  
133 KLEČKOVÁ, Adéla. Fenomén jménem neziskovky. Institut pro politiku a společnost [online]. Praha, 

duben 2020 [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: https://www.politikaspolecnost.cz/wp-

content/uploads/2020/04/Fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-neziskovky-IPPS.pdf  
134 Obchod se soucitem - Infiltrace. Česká televize [online]. Praha, © 1996–2021, 2. 3. 2020 [cit. 2022-03-

26]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1092813857-infiltrace/419235100181002/  
135 Otázky a odpovědi k pořadu Infiltrace. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022, 2. 3. 2020 [cit. 2022-03-

26]. Dostupné z: https://www.handipet.org/2020/03/02/otazky-a-odpovedi/  

https://www.kurzy.cz/zpravy/641029-inflace-bude-letos-nad-10-s-potencialem-rust-az-k-15-hdp-muze-az-stagnovat/
https://www.kurzy.cz/zpravy/641029-inflace-bude-letos-nad-10-s-potencialem-rust-az-k-15-hdp-muze-az-stagnovat/
https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2021.html
https://www.donorsforum.cz/o-dacovstvi/mapa-darcovstvi-2021.html
https://cvvmapp.soc.cas.cz/#question24
https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/04/Fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-neziskovky-IPPS.pdf
https://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2020/04/Fenom%C3%A9n-jm%C3%A9nem-neziskovky-IPPS.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1092813857-infiltrace/419235100181002/
https://www.handipet.org/2020/03/02/otazky-a-odpovedi/
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5.3.2. PEST analýza 

PEST analýza se využívá k identifikaci situace na poli vnějšího prostředí, zohledňuje 

při tom faktory politicko-právní, ekonomické, sociokulturní a technologické. Existuje také 

rozšířená varianta PESTEL, která bere v potaz i faktory ekologické136. Tato analýza se snaží 

o identifikaci všech podstatných vlivů na daném trhu a jejich zhodnocení a zjišťování trendů, 

na základě kterých lze vytvářet odhady budoucího vývoje137. 

Handipet Rescue působí v České republice a soustředí se na místní řešení situace. 

PEST analýza tedy bude zaměřena na Českou republiku, neboť právě zdejší faktory jsou 

relevantní pro činnost projektu.  

5.3.2.1. Politické faktory 

Národní politická situace v České republice je v tuto chvíli poměrně stabilní, 

na podzim 2021 proběhly volby, ve kterých zvítězila koalice SPOLU. Vláda Petra Fialy, 

který vystřídal předchozího premiéra Andreje Babiše, byla jmenována v prosinci téhož roku, 

v tuto chvíli je tedy na začátku svého mandátu138. 

Projekt momentálně nedostává žádné dotace od státu a z hlediska financování je tedy 

na státu nezávislý. Jakožto projekt neziskové organizace je ale závislý na platné legislativě, 

která upravuje formu Pet Heroes z.s. a její činnost, proto je zároveň důležité sledovat, kdo 

se ve vládě nachází a jaké jsou jeho postoje například vůči neziskovým organizacím 

a souvisejícím tématům. Tohoto projektu se konkrétně dotýkají následující zákony: 

• Občanský zákoník (89/2012 Sb.) 

• Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) 

• Zákon o veřejných sbírkách (117/2001 Sb.) 

• Zákoník práce (262/2006 Sb.) 

• Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) 

 
136 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 

Expert (Grada), s. 131. ISBN 978-80-247-8706-0. 
137 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN ISBN 978-80-247-7298-1. 
138 Vláda Petra Fialy na prvním jednání určila místopředsedy a jmenovala novou vedoucí Úřadu vlády a 

tiskového mluvčího. Vláda ČR [online]. Praha, © 2009-2022, 17. 12. 2021 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-petra-fialy-na-prvnim-jednani-urcila-mistopredsedy-

a-jmenovala-novou-vedouci-uradu-vlady-a-tiskoveho-mluvciho-193217/  

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-petra-fialy-na-prvnim-jednani-urcila-mistopredsedy-a-jmenovala-novou-vedouci-uradu-vlady-a-tiskoveho-mluvciho-193217/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-petra-fialy-na-prvnim-jednani-urcila-mistopredsedy-a-jmenovala-novou-vedouci-uradu-vlady-a-tiskoveho-mluvciho-193217/
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• Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) 

• Zákon České národní rady o daních z příjmů (586/1992 Sb.) 

• Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) 

• Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) 

• Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) 

• Zákon o veterinární péči (166/1999 Sb.) 

• Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) 

Česká republika je v současnosti členem Evropské unie, NATO a OSN. V souvislosti 

s Evropskou unií se na činnost organizace vztahuje Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

o sjednání Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu (19/2000 Sb. m. s.). 

5.3.2.2. Ekonomické faktory 

Ekonomická situace není zcela ideální, nejprve ekonomiku zasáhla pandemie covid-

19, která měla za následek omezení obchodu, další zásah přišel s vypuknutím války 

na Ukrajině v únoru 2022. V současnosti proto dochází k růstu inflace, jejíž průměrná 

hodnota byla v roce 2021 nejvyšší od roku 2008 (3,8 %). Meziroční inflace k únoru 2022 je 

11,1 %139. Podle J. Rusnoka, guvernéra České národní banky, bude zvýšená inflace trvat 

déle, než se původně předpokládalo, neboť válka nepříznivě ovlivní dostupnost a ceny 

komodit. Zároveň očekává také určité stagnační prvky v ekonomice, ačkoliv ne nijak 

drastické. Současné ale věří, že se růst vrátí, „jakmile se odbourají hlavní příčiny inflace, 

které jsou spojené se surovinami a částečně stále s poruchami dodavatelských řetězců 

po covidu.“140 

Ekonomické faktory jsou velmi zásadní, neboť případná krize by mohla mít velmi 

negativní dopad na financování projektu, které je závislé primárně na podpoře soukromých 

individuálních dárců. Pakliže by inflace narostla do takové míry, že to začne znamenat 

pro dárcovskou skupinu značné finanční problémy a bude potřeba více šetřit, dá se 

 
139 Současná inflace – Vše, co o ní potřebujete vědět. Česká národní banka [online]. Praha, © 2022 [cit. 

2022-03-26]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/inflacni-cil/tema-inflace/index.html  
140 KREJČÍ, Jaroslav. Sledujeme příznaky stagflace, říká Rusnok. Zdražování potrvá déle, než ekonomové 

čekali. E15.cz [online]. Praha, © 2001 - 2022, 18. 3. 2022 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/sledujeme-priznaky-stagflace-rika-rusnok-zdrazovani-

potrva-dele-nez-ekonomove-cekali-1388541  

https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/inflacni-cil/tema-inflace/index.html
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/sledujeme-priznaky-stagflace-rika-rusnok-zdrazovani-potrva-dele-nez-ekonomove-cekali-1388541
https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/sledujeme-priznaky-stagflace-rika-rusnok-zdrazovani-potrva-dele-nez-ekonomove-cekali-1388541
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předpokládat, že se objem obdržených příspěvků začne spolu s tím snižovat. Zároveň se 

inflace samozřejmě projektu dotýká i přímo v rámci nárůstu cen za krmivo, pohonné hmoty, 

elektrickou energii, veterinární služby a podobně, což jsou přitom všechno věci klíčové pro 

zajištění jeho činnosti. 

 

Obrázek 2: Měsíční vývoj meziročního indexu spotřebitelských cen 

 

„* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci 

předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci 

daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.“ 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2022141) 

 

Aktuální kurz Eura k 25. 3. 2022 je 24,645 Kč za 1 euro142, to je dobré sledovat kvůli 

případným darům ze zahraničí. 

 

 
141 Inflace, spotřebitelské ceny. Český statistický úřad [online]. Praha, 2022 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny  
142 Kurzy devizového trhu. Česká národní banka [online]. Praha, © 2022 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-

trhu/index.html?date=26.03.2022  

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/index.html?date=26.03.2022
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/index.html?date=26.03.2022
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Obrázek 3: Vývoj hodnoty koruny vůči euru za období 27. 3. 2021 až 21. 3. 2022 

 

(Zdroj: Česká národní banka, 2022143) 

 

5.3.2.3. Sociální faktory 

V roce 2021 proběhlo sčítání obyvatel, podle kterého v současnosti v České 

republice žije 10,5 milionu obyvatel z toho 50,7 % žen a 49,3 % mužů. Největší část 

obyvatelstva se nachází ve věkovém rozmezí mezi 15-64 lety (63,5 %), na druhém místě 

jsou obyvatelé nad 65 let a lidé pod 15 let tvoří nejmenší skupinu, průměrný věk je 42,7 let, 

což je o 1,7 roku více než při předchozím sčítání v roce 2011, obyvatelstvo tedy stárne. Z dat 

dále vyplývá, že 32,1 % obyvatel nad 15 let je svobodných a 45,6 % vdaných/ženatých. Lze 

také pozorovat nárust obyvatel s vyššími stupni vzdělání, více než polovina osob nad 15 let 

má alespoň střední vzdělání s maturitou nebo vyšší, vysokoškolský titul má 18,7 % 

obyvatel144. 

Dlouhodobě máme nízkou míru nezaměstnanosti (2,2 % ve čtvrtém čtvrtletí 2021)145. 

Medián mezd byl ve čtvrtém čtvrtletí 2021 34 360 Kč (u mužů 36 792 Kč, u žen 

 
143 Vybrané devizové kurzy. Česká národní banka [online]. Praha, © 2022 [cit. 2022-03-26]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-

trhu/grafy_form.html?mena=EUR  
144 ČSÚ. Výsledky. Sčítání 2021 [online]. ©2022, 2022 [cit. 2022-03-27]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky-prvni  
145 Zaměstnanost, nezaměstnanost. Český statistický úřad [online]. Praha, ©2022, 3. 2. 2022 (akt.) [cit. 2022-

03-28]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace  

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/grafy_form.html?mena=EUR
https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/grafy_form.html?mena=EUR
https://www.czso.cz/csu/scitani2021/vysledky-prvni
https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace
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31 720 Kč)146. 

Tyto informace nám pomáhají vytvořit si lepší představu o obyvatelích České 

republiky, kteří představují současné i potenciální dárce. Samozřejmě zde se bavíme o velké 

mase lidí, cílová skupina Handipet Rescue a celkově skupina lidí ochotných podporovat 

tento typ neziskových organizací bude mnohem užší a o něco specifičtější. Přesto je dobré 

si tyto věci uvědomovat. Zejména informace o nízké nezaměstnanosti je pro neziskové 

organizace pozitivní, protože aby lidé mohli podpořit něco nebo někoho jiného, potřebují 

být nejprve schopni zaopatřit sami sebe a své blízké. S tím souvisí i věkové rozložení 

obyvatelstva, neboť díky datům víme, že největší skupina je tvořena převážně občany, kteří 

jsou ve věku, kdy mohou být ekonomicky aktivní. 

Podle průzkumu společnosti Médea Research z roku 2019 vlastní 71 % obyvatel 

České republiky nějaké domácí zvíře s tím, že více než tři čtvrtiny Čechů preferují psy před 

kočkami. „Ti, kteří si pořizují psa, tak říkají, že si ho pořizují i jako hlídače k domu, pro děti 

nebo aby nebyli sami. Kočky si majitelé nejčastěji pořizují proto, že jim jich bylo líto v útulku 

nebo na ulici.“ 

Pokud jde o zastoupení zvířat z útulků, psa si zde dle průzkumu pořídilo 11 % 

majitelů, v případě koček jde o necelou čtvrtinu (skoro 23 %)147. 

Ačkoliv pozitivní vztah ke zvířatům nutně neznamená pozitivní vztah k neziskovým 

organizacím, které jim pomáhají, popularita domácích mazlíčků je pro činnost projektů typu 

Handipet Rescue značně pozitivní. Důležitá jsou také data ohledně adopce, která poukazují 

na to, že je zde stále velký prostor pro zlepšení a stále jsou na místě i kampaně propagující 

adopci jako alternativu k nákupu zvířete z chovatelských stanic nebo v tom horším případě 

množíren. Informace ohledně rozdílných důvodů k pořízení kočky nebo psa navíc mohou 

být užitečné například při inzerování zvířat k adopci. 

5.3.2.4. Technologické faktory 

Nakonec se podíváme také na technologické faktory, zde jsou pro nás důležité 

zejména informace o využití moderních informačních technologií a internetu, protože 

 
146 Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2021. Český statistický úřad [online]. Praha, ©2022, 7. 3. 2022 [cit. 2022-03-

28]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2021  
147 KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Domácího mazlíčka vlastní 71 procent obyvatel Česka. Radio Prague 

International [online]. Praha, © 1997-2022, 20. 9. 2019 [cit. 2022-03-27]. Dostupné z: 

https://cesky.radio.cz/domaciho-mazlicka-vlastni-71-procent-obyvatel-ceska-8120234  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2021
https://cesky.radio.cz/domaciho-mazlicka-vlastni-71-procent-obyvatel-ceska-8120234
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vybraný projekt svou činnost a veškeré informace prezentuje primárně v on-line prostředí, 

kde probíhá také fundraising nebo dokonce prvotní pohovory se zájemci o adopci některého 

zvířete. 

Počítač v České republice v současnosti vlastní 79 % domácností, chytrý telefon 

78,4 %. Internetovým připojením disponuje 83 % domácností. 72,1 % osob využívá internet 

v telefonu, mobilní data využívá 62,3 % obyvatel. Pokud jde o sociální sítě, ty používá 

56,3 % obyvatel148. Využívání těchto technologií už je tedy v tuzemsku poměrně běžné a dá 

se předpokládat, že čísla do budoucna ještě porostou, současná mladá generace s nimi 

prakticky vyrůstá a jejich využívání se už od útlého věku začleňuje mezi běžné součásti 

jejich života. To dává projektu díky jeho on-line prezentaci možnost oslovit velkou část 

populace. 

 

Graf 3: Využití sociálních sítí dle věku 

 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2022149) 

  

 
148 ODBOR STATISTIK ROZVOJE SPOLEČNOSTI. Informační společnost v číslech 2022: Česká 

republika a EU [online]. Praha, 2022 [cit. 2022-03-28]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/164503431/06100422.pdf/  
149 Tamtéž.  
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5.3.3. Porterova analýza pěti sil 

Porterova analýza pěti sil se zaměřuje na mikroprostředí a zohledňuje konkurenci 

spolu s chováním odběratelů, dodavatelů a substituční zboží, konkrétně jde o tyto vlivy: 

• Hrozba nových vstupů do odvětví 

• Soupeření mezi stávajícími firmami 

• Hrozba náhražek 

• Dohadovací schopnosti kupujících 

• Dohadovací schopnosti dodavatelů150 

Tyto faktory pak vytváří příslušné hrozby: hrozba intenzivní odvětvové konkurence, 

hrozba nově vstupujících firem, hrozba substitučních (nahraditelných) produktů, hrozba 

rostoucího vlivu dodavatelů a hrozba rostoucího vlivu odběratelů (zákazníků)151. 

 

Obrázek 4: Porterův model pěti sil 

 
(Zdroj: Jakubíková, 2013152) 

 

 
150 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 

Expert (Grada), s. 131. ISBN 978-80-247-8706-0. 
151 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN ISBN 978-80-247-7298-1. 
152 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 

Expert (Grada), s. 131. ISBN 978-80-247-8706-0. 
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5.3.3.1. Hrozba nových vstupů do odvětví 

Založit neziskovou organizaci na pomoc zvířatům může za dodržení státem daných 

podmínek jednotlivých forem každá dospělá osoba, s výjimkou nadačních fondů není třeba 

žádný počáteční kapitál153, bariéry pro vstup do odvětví jsou tedy minimální. Dále je 

vzhledem k současným zákonům nutné počítat se zřízením veřejné sbírky154 a v případě 

zájmu poskytovat péči opuštěným a toulavým zvířatům je také třeba požádat o registraci 

zařízení na příslušné krajské veterinární správě nejméně dva týdny před začátkem 

činnosti155. 

5.3.3.2. Soupeření mezi stávajícími firmami 

V současnosti v České republice působí velké množství spolků na pomoc zvířatům, 

Centrální registr psů ČR jich v tuto chvíli eviduje přes 170156. Kapacity ovšem ani při takové 

míře nejsou zcela dostatečné a zařízení jsou často plná, velký problém představují zejména 

kočky a koťata157. Soupeření mezi subjekty se tedy týká především snahy přitáhnout zájem 

dárců, zde se přitom nestřetávají nutně pouze subjekty pomáhající zvířatům, ale i ty z dalších 

oblastí neziskového sektoru. 

Handipet Rescue je mezi ostatními zařízeními zajímavý svým zaměřením 

na handicapovaná a nemocná zvířata, které výrazně komunikuje. Podobné zaměření lze 

vysledovat dále u organizací Útulek Tibet, z.s.158, HandicapCats, z.s.159, Zastavme utrpení 

z.s.160, Záchranné depozitum pro psy Beruška, z.s.161 a hospic Dejte nám šanci162. 

 
153 ČESKO. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 

[cit. 29. 3. 2022]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89  
154 ČESKO. Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných 

sbírkách). In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2022 [cit. 29. 3. 2022]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-117  
155 Povinná registrace útulků pro zvířata. Státní veterinární správa [online]. Praha [cit. 2022-03-29]. 

Dostupné z: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinna-registrace-utulku-pro-zvirata/  
156 Útulky. Evidence psů: Centrální registr psů ČR [online]. Praha, © 2020 [cit. 2022-03-29]. Dostupné z: 

https://www.evidencepsu.cz/cs/utulky/  
157 Kastrujte, prosí plné kočičí útulky. Koťata se nabízejí i jako potrava hadům. IDnes.cz [online]. Praha, © 

1999–2022, 29. 5. 2021 [cit. 2022-03-29]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/plne-utulky-kocky-

prispevky-kastrace-obce.A210522_609231_brno-zpravy_krut  
158 Útulek Tibet [online]. Bučovice, © 2018 [cit. 2022-03-29]. Dostupné z: https://www.utulektibet.cz/  
159 HandicapCats, z.s. [online]. Vsetín, © 2022 [cit. 2022-03-29]. Dostupné z: https://www.handicapcats.cz/  
160 Zastavme utrpení: Spolek za ochranu zvířat a etické zacházení s nimi [online]. Žerotín, © 2022 [cit. 2022-

03-29]. Dostupné z: https://www.zszu.cz/  
161 O nás. Záchranné depozitum pro psy Beruška z.s. [online]. Zásmuky, © 2021 [cit. 2022-03-29]. Dostupné 

z: http://www.depozitumberuska.cz/o-nas/  
162 Dejte nám šanci | hospic pro staré, týrané a handicapované pejsky [online]. Bukovinka [cit. 2022-04-10]. 

Dostupné z: https://www.dejtenamsanci.cz/  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-117
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinna-registrace-utulku-pro-zvirata/
https://www.evidencepsu.cz/cs/utulky/
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/plne-utulky-kocky-prispevky-kastrace-obce.A210522_609231_brno-zpravy_krut
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/plne-utulky-kocky-prispevky-kastrace-obce.A210522_609231_brno-zpravy_krut
https://www.utulektibet.cz/
https://www.handicapcats.cz/
https://www.zszu.cz/
http://www.depozitumberuska.cz/o-nas/
https://www.dejtenamsanci.cz/
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Kvalita jednotlivých zařízení pečujících o zvířata v nouzi se výrazně liší jak přímo 

v oblasti péče, tak v oblasti komunikace s dárci, fundraisingu či finančního hospodaření. 

Handipet Rescue se oproti značné části z nich vyznačuje vyšší mírou profesionalizace 

a snahou přinášet nové inovace. 

Při péči o zvířata je Handipet Rescue limitován počtem dočasných pečovatelů 

a jejich kapacit, zároveň není oprávněn poskytovat péči nalezeným a bezprizorním zvířatům. 

Díky užšímu zaměření a rokům sbírání zkušeností je nicméně schopný zajišťovat kvalitní 

péči i poradenství v oblasti zvířecích nemocí a handicapů a dokáže si poradit 

i se zapeklitějšími případy, pro které například nejsou vhodné podmínky v klasických 

útulcích s kotci. 

5.3.3.3. Hrozba náhražek 

V případě hrozby substitutů můžeme hovořit především o crowdfundingových 

portálech, které dávají lidem možnost, jak získat finance například na nákladnou operaci pro 

jejich zraněné zvíře, díky čemuž se nemusí uchýlit k rozhodnutí se zvířete vzdát nebo žádat 

o pomoc s pokrytím nákladů neziskovou organizaci. Konkrétně lze zmínit například portál 

Donio, kde si může sbírku založit prakticky kdokoliv163. Je ale nutné dodat, že pomoc 

majitelům zvířat, kteří se o zvíře v podobných případech postarat chtějí, pouze jim schází 

potřebné finance, tvoří jen malou část jejich činnosti. 

V otázce přímé péče o zvířata lze jako alternativní možnost vnímat situaci, kdy se 

původní majitelé místo umístění zvířete do péče spolku nebo útulku rozhodnou, mu sami 

přímo nalézt nové majitele, což ovšem nebývá vždy jednoduché, zejména pokud zvířata trpí 

typem postižení nebo nemoci, které dělají péči o ně náročnější (typická je např. 

inkontinence). 

Je nicméně nutno dodat, že tento typ neziskových organizací řeší problém, který by 

v ideálním stavu neměl existovat a spolu s ním ani potřeba takové organizaci. Osvětou se 

dokonce snaží tomuto ideálnímu stavu přiblížit a substituty proto nutně nemusí představovat 

hrozbu, ba naopak. Proto můžeme na hrozbu náhražek nahlížet také v souvislosti s dárci 

a za substitut považovat v souladu s konceptem „good feelings business“, který je popsán 

v teoretické části, neziskové organizace, které řeší jiné téma (a nejsou tedy přímou 

 
163 Jak Donio funguje?. Donio [online]. Praha, © 2022 [cit. 2022-04-06]. Dostupné z: 

https://www.donio.cz/jak-donio-funguje  

https://www.donio.cz/jak-donio-funguje
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konkurencí), ale mohou dárcům nabídnout obdobné pocity z toho, že pomáhají. 

5.3.3.4. Dohadovací schopnosti kupujících 

Za kupující, respektive v případě neziskové sektoru pravděpodobně lépe řečeno 

odběratele služeb, lze považovat pro potřeby této analýzy jednak osoby, které se rozhodnou 

umístit své zvíře do péče Handipet Rescue, dále potom ty, kteří mají naopak zájem zvíře 

adoptovat a případně také osoby, jež se na spolek obrací s prosbou o poradenství, pomoc 

se zajištěním financí nebo inzerce pro jejich vlastní zvíře. Handipet Rescue za většinu těchto 

služeb nevybírá žádné poplatky s výjimkou adopce zvířat, kde se vybírá tzv. adopční 

poplatek, jehož výše je vždy uvedena v inzerátu konkrétního zvířete164. V tomto ohledu tedy 

odběratelé nemají zpravidla moc důvodů o čemkoliv vyjednávat. 

Za odběratele služeb lze v určitém smyslu považovat i dárce, kteří dobrovolně 

poskytují své finance výměnou za to, že projekt plní svou funkci. Zde hraje velmi důležitou 

roli právě dobrovolnost, neboť k přispění nelze dárce nutit, pouze povzbudit. Jejich 

dohadovací schopnost jako celku je v tomto ohledu poměrně vysoká, na druhou stranu 

vyjednávací schopnost jednoho individuálního dárce už je podstatně nižší, protože 

financování organizace stojí na velkém množství jednotlivých dárců. 

5.3.3.5. Dohadovací schopnosti dodavatelů 

Mezi dodavatele by šlo svým způsobem opět řadit dárce, jejich dohadovací 

schopnost byla nicméně popsána již v předchozí části, proto se zde budeme věnovat 

především dobrovolníkům. Jde zejména o dočasné pečovatele, kteří zajišťují jednu 

ze základních funkcí projektu. Jejich vyjednávací možnosti se v principu liší dle toho, jakým 

zvířatům jsou ochotni dočasnou péči poskytnout – těch, kterým nevadí zvířata vyžadující 

náročnější péči, je přirozeně méně a je těžší je najít než ty, kteří si do péče berou především 

méně problémová zvířata, jak potvrzuje na webu i Handipet Rescue: „Hledáme především 

dočasné péče pro psy nad 6 kilo. Kočičky a menší pejsci totiž většinou místo najdou poměrně 

bez problémů.165“ 

Spolupráce s dočasnými pečovateli probíhá bázi oboustranné dohody, která by měla 

vyhovovat oběma stranám. Umístění každého zvířete je individuálně komunikováno a je 

 
164 Nejčastější otázky a odpovědi - FAQ. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022 [cit. 2022-04-10]. 

Dostupné z: https://www.handipet.org/faq/  
165 Hledáme hrdiny - dočaskáře!. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022 [cit. 2022-03-20]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/2020/11/02/hledame-docaskare/  

https://www.handipet.org/faq/
https://www.handipet.org/2020/11/02/hledame-docaskare/
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na uvážení pečovatele, zda s ním bude souhlasit nebo ne166. Velká síla dočasných pečovatelů 

je pak patrná především v situacích, kdy se rozhodnou, že u sebe zvíře nadále nechtějí nebo 

nemohou mít a spolek za ně proto musí najít náhradu. 

5.4. Současná komunikace a metody fundraisingu 

V následující kapitole se zaměřím na analýzu současných metod využívaných 

ke komunikaci a fundraisngu. Projekt se velmi výrazně soustředí zejména na digitální 

marketing, ale v komunikačním mixu lze najít i některé prvky z off-line marketingu, ačkoliv 

jen omezeně. 

5.4.1. Digitální marketing 

Digitální marketing lze označit za nejsilnější doménu projektu, velký důraz je zde 

kladen zejména na prezentaci na sociálních sítích. 

5.4.1.1. Webové stránky 

Web Handipet Rescue (www.handipet.org) slouží v současnosti především jako 

prezentace činnosti projektu, zvířat, o které pečuje a možností, jak se mohou lidé sami 

zapojit. To je patrné například z rubriky „Novinky“, ve které se většina příspěvků z poslední 

doby věnuje právě aktualitám ze života zvířat167. Na webu lze najít i osvětové články, kterých 

ale není mnoho a jsou především staršího data – v současnosti jich moc nevychází168. 

Webové stránky jsou přehledné a orientace v nich není náročná, návštěvník na první 

pohled vidí nejdůležitější odkazy. Po vizuální stránce je web jednoduchý, na několika 

místech (např. na stránce Klubu hrdinů) si je ale možné všimnout, že zcela nekoresponduje 

se současnou vizuální podobou projektu před redesignem, který proběhl v říjnu 2020169. 

Registrační formuláře pro Klub hrdinů nebo Adopci na dálku zase nejsou automatizované, 

takže zájemci musí čekat, než pracovníci Handipet Rescue jejich přihlášku ručně zpracují 

a zašlou jim podklady pro nastavení trvalého příkazu, což může trvat až dva pracovní 

 
166 Hledáme hrdiny - dočaskáře!. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022 [cit. 2022-03-20]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/2020/11/02/hledame-docaskare/  
167 Novinky. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022 [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/novinky  
168 Články. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022 [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/clanky-2  
169 Handipet Rescue CZ [Už jsme ho tu nenápadně ukazovali…] In: Facebook [online]. 2. 10. 2020 17:09 

[cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/handipetcz/photos/a.1417221155189759/2775460506032477 

http://www.handipet.org/
https://www.handipet.org/2020/11/02/hledame-docaskare/
https://www.handipet.org/novinky
https://www.handipet.org/clanky-2
https://www.facebook.com/handipetcz/photos/a.1417221155189759/2775460506032477
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dny170, 171. To není zrovna ideální, neboť zájemci mohou během čekání na e-mail s údaji 

zapomenout, že se někam registrovali nebo si podporu projektu dokonce zcela rozmyslet. 

 

Obrázek 5: Webové stránky Handipet Rescue 

 

(Zdroj: Handipet Rescue172) 

 

5.4.1.2. Sociální sítě 

Handipet Rescue je aktivním uživatelem sociálních sítí Facebook, Instagram 

a YouTube. Zároveň se příspěvky související s Handipet Rescue objevují i na kanálech 

mateřské organizace Pet Heroes z.s nebo na osobních profilech předsedkyně Nikol 

Burešové. 

Dominantní kanál představuje Facebook (Handipet Rescue CZ), kde projekt sleduje 

24,8 tisíc uživatelů. Vychází zde zpravidla 1-2 příspěvky denně, které jsou prakticky vždy 

 
170 Klub hrdinů. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022 [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/klubhandipetu  
171 Adopce na dálku. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022 [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/nadalku/  
172 Handipet Rescue [online]. Praha, © 2022 [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: https://www.handipet.org/  

https://www.handipet.org/klubhandipetu
https://www.handipet.org/nadalku/
https://www.handipet.org/
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doplněny fotografií nebo eventuálně videem a nejčastěji se týkají aktualizací ze života zvířat, 

o která se starají. V březnu 2022 bylo na stránce zveřejněno celkem 50 příspěvků a z toho 

27 obsahovalo výzvu k zaslání příspěvku či jiné finanční i nefinanční podpoře. Je zde patrná 

také určitá snaha alespoň občas reagovat na aktuální dění, příkladem může být příspěvek, 

který odkazoval na seriál Bridgertonovi v době, kdy měla premiéru jeho druhá sezóna173. 

 

Obrázek 6: Příspěvky na Facebookovém profilu Handipet Rescue CZ 

 

(Zdroj: Facebook Handipet Rescue CZ174) 

 
173 Handipet Rescue CZ [Nejdražší čtenáři…] In: Facebook [online]. 28. 3. 2022 19:21 [cit. 2022-04-10]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/1416664938578714/posts/3167861673459023  
174 Handipet Rescue CZ. Facebook [online]. © 2022 [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/c/HandipetRescueCZ/. Vlastní screenshot. 

https://www.facebook.com/1416664938578714/posts/3167861673459023
https://www.youtube.com/c/HandipetRescueCZ/
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Engagement se napříč příspěvky výrazně liší, zatímco ty nejúspěšnější mají několik 

stovek reakcí, najdou se zde i příspěvky, které jich mají sotva pár desítek. Demonstrovat to 

můžeme na měsíci březnu 2022, kdy měl nejpopulárnější příspěvek celkem 818 reakcí 

(z toho 761 reakcí formou „To mě mrzí“, liků ad., 49 komentářů a 8 sdílení)175 a nejméně 

úspěšný příspěvek 22 reakcí (z toho 9 liků a 13 sdílení)176. 50 příspěvků, které byly v březnu 

zveřejněné, dohromady nasbíralo 10 508 reakcí (včetně komentářů a sdílení), jeden 

příspěvek měl v průměru 210,16 reakcí, medián byl 152 reakcí. Zajímavé je, že u některých 

příspěvků se počet sdílení téměř rovná či dokonce převyšuje počet zbylých typů reakcí 

dohromady. 

Na Instagramu (@handipetcz) má projekt celkem 6,4 tisíc sledujících. Obsah téměř 

přesně replikuje obsah Facebooku s tím, že zde ale část příspěvků z Facebooku chybí. 

Stories jsou aktivní poměrně nepravidelně, což je bezesporu velká škoda, neboť jde o velmi 

populární formát. Příspěvky vychází nejčastěji ve formě klasických příspěvků s jednou 

fotografií, občas se objeví také video nebo sekvence (reels), celkově lze ale konstatovat, 

že z hlediska využívání různých formátů je zde značný prostor pro zlepšení. 

V březnu 2022 vyšlo na profilu 28 příspěvků, výzvu k finanční či materiální podpoře 

obsahovalo 18 z nich. Tyto příspěvky zároveň dohromady získaly 6 295 liků a komentářů, 

což odpovídá průměru 224,8 reakcí na příspěvek a mediánu 166, z toho lze usuzovat, že je 

engagement o něco vyšší než na Facebooku, kde statistika navíc obsahovala i údaj o počtu 

sdílení, který na Instagramu není dohledatelný. Nejúspěšnější příspěvek byla sekvence, která 

od uživatelů získala 862 reakcí (z toho 848 liků a 14 komentářů)177, naopak nejméně úspěšný 

příspěvek měl reakcí 71 (z toho všechno liky a žádné komentáře)178. 

Na Instagramu a Facebooku Handipet Rescue zároveň využívá také placené reklamy, 

zejména k získávání nových dárců179. 

 
175 Handipet Rescue CZ [Šebestová nás opustila…] In: Facebook [online]. 10. 3. 2022 11:20 [cit. 2022-04-

10]. Dostupné z: https://www.facebook.com/handipetcz/posts/3163947780517079 
176 Handipet Rescue CZ [Naše staré auto…] In: Facebook [online]. 23. 3. 2022 14:00 [cit. 2022-04-10]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/handipetcz/posts/3163947780517079 
177 HANDIPETCZ. [Koukejte, kdo vás pozdravuje…] In: Instagram [online]. 7. 3. 2022. [cit. 2022-04-10]. 

Dostupné z: https://www.instagram.com/p/CazvdKyDP5i/ 
178 HANDIPETCZ. [Je to totiž obrázek auta…] In: Instagram [online]. 17. 3. 2022. [cit. 2022-04-10]. 

Dostupné z: https://www.instagram.com/p/CbN1nWCMuP1/  
179 Knihovna reklam: Handipet Rescue CZ. Meta: Knihovna reklam [online]. Cambridge (Massachuttes), © 

2022 [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=CZ&view_all_page_id=14

16664938578714  

https://www.facebook.com/handipetcz/posts/3163947780517079
https://www.facebook.com/handipetcz/posts/3163947780517079
https://www.instagram.com/p/CazvdKyDP5i/
https://www.instagram.com/p/CbN1nWCMuP1/
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=CZ&view_all_page_id=1416664938578714
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=CZ&view_all_page_id=1416664938578714
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Pokud jde o YouTube, ten je pro účely projektu využíván pouze nárazově, 

od 1. 3. 2021 do 1. 3. 2022 zde bylo zveřejněno pouze 6 videí z nichž všechna jsou kratší 

než 1 minuta a zachycují momenty ze života svěřených zvířat. Kanál má 233 odběratelů, 

videa mají často méně než 100 zhlédnutí, více než 200 zhlédnutí mají videa jen výjimečně. 

Za výše uvedené období ani jedno video nedosáhlo 100 zhlédnutí a počty lajků byly vždy 

pod 10180. Kanál tedy existuje a občas je aktualizovaný, ale jeho potenciál zůstává zcela 

nevyužitý. 

Všechna data v této kapitole jsou aktuální k 10. 4. 2022. 

5.4.2. Direct marketing 

V rámci direct marketingu Handipet Rescue využívá e-mailing a telefundraising, 

oboje především v souvislosti s pravidelnými dárci, kteří se zaregistrovali do programu Klub 

hrdinů nebo Adopce na dálku. Poštovní zásilky jsou využívány pouze k zaslání malé 

pozornosti (hrdinský certifikát a magnet) členům Klubu hrdinů v návaznosti na jejich 

registraci181. 

Klub hrdinů je v současnosti společný pro všechny projekty Pet Heroes z.s., původně 

ale začal jako program pro dárce Handipet Rescue. E-maily dárcům jsou odesílány zpravidla 

na přelomu měsíce a obsahují výběr těch nejzajímavějších a nejpodstatnějších zpráv 

o činnosti organizace za uplynulý měsíc, obvykle zde najdeme několik stručných aktualizací 

ze života zvířat a případně i upozornění na významné akce nebo novinky a odkaz na více 

informací na webových stránkách. V zápatí nechybí ani odkazy na informace o organizaci 

a web (ty dokonce stále odkazují na Handipet Rescue, ne Pet Heroes celkově), dobročinný 

e-shop a sociální sítě. K rozesílání e-mailů je využívána služba Smartemailing. Všechny 

e-maily mají jednotnou grafickou úpravu, která koresponduje s celkovou vizuální identitou 

organizace. 

 
180 Handipet Rescue CZ. YouTube [online]. © 2022 [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/c/HandipetRescueCZ/  
181 Klub hrdinů. Handipet Rescue [online]. Praha, ©2022 [cit. 2022-04-10]. Dostupné z: 

https://www.handipet.org/klubhandipetu 

https://www.youtube.com/c/HandipetRescueCZ/
https://www.handipet.org/klubhandipetu
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Obrázek 7: Hrdinské noviny, březen 2022 

 

(Zdroj: vlastní snímek obrazovky) 

 

E-mailová komunikace s rodiči na dálku je oproti Klubu hrdinů mnohem jednodušší 

a e-maily jsou rozesílány nepravidelně, nejméně však jednou měsíčně. Z hlediska obsahu 

jde o jednoduché zprávy ze života zvířete, které si dárce „adoptuje“. Pokud dojde v životě 

zvířete k nějaké mimořádné události, jsou o tom jejich virtuální rodiče zpravidla 

informováni jako první. E-maily jsou založené na prostém textu a případně fotografiích, 

nemají žádnou jednotící grafickou úpravu, což může napomáhat budování osobnějších 

vztahů. V zápatí e-maily taktéž obsahují odkaz na webové stránky a profily na sociálních 

sítích. 

Handipet Rescue se zároveň snaží do určité míry pracovat také s individuálními 

dárci, kterým v některých případech zasílá poděkování za jejich jednorázový příspěvek přes 

portál Darujme, který je obvykle spojen s příběhem konkrétního zvířete. Tyto e-maily opět 

působí po vizuální stránce jednotně i zde je součástí odkaz na webové stránky, e-shop 

a sociální sítě. 
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Telefundraising projekt využívá k oslovování svých dárců. Na této formě 

komunikace je velmi užitečné bezprostřední spojení s dárcem. 

5.4.3. Off-line komunikace 

Komunikaci v off-line prostředí se projekt v současnosti věnuje jen velmi omezeně. 

Nejvýznamnější skupinu zde představuje přímé setkávání a komunikace v rámci 

charitativního obchůdku Pet Heroes Shop, kde si mohou zákazníci vyzvedávat své zásilky 

nebo sem mohou přinést materiální pomoc pro zvířata, vedle toho je obchod spojen 

s kanceláří, kam mohou chodit dobrovolníci na výpomoc. Obchůdek zároveň komunikuje 

existenci neziskové organizace a jejích projektů kolemjdoucím pomocí bannerů 

nad vchodem a na okenicích – je zde nicméně třeba podotknout, že tyto bannery stále nebyly 

aktualizované, aby odpovídaly současné vizuální identitě organizace a obsahují proto stará 

loga i některé neaktuální informace. 

Vedle toho Pet Heroes z.s. se stánkem navštěvuje některé trhy a akce zaměřené 

na zvířata, neziskové organizace apod. Ani těch se ovšem nikdy neúčastní projekt Handipet 

Rescue sám za sebe, vždy je zde komunikován v rámci celkové prezentace Pet Heroes z.s. 

Tuto činnost v posledních dvou letech navíc nepříznivě omezila pandemie covid-19, kvůli 

které se řada akcí musela přesunout nebo zcela zrušit. 
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Obrázek 8: Stánek Pet Heroes na veletrhu for Pets 2022 

 

(Zdroj: Facebook Handipet Rescue182) 

 

Prakticky žádnou jinou formu out of home reklamy projekt v tuto chvíli nevyužívá. 

V červnu 2020 projektu poskytla reklamní televizní plochu zdarma společnost Smíchov 

Media, kterou Handipet Rescue využil k propagaci adopcí formou krátkého animovaného 

spotu183. Šlo nicméně o nárazovou spolupráci a projekt v tomto typu komunikace dál nijak 

nepokračoval a stále zde zůstává široká škála nevyužitých možností.  

 

  

 
182 Handipet Rescue CZ [Děkujeme za For Pets...] In: Facebook [online]. 10. 4. 2022 17:56 [cit. 2022-04-10]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/handipetcz/photos/a.3177209619190895/3177212275857296  
183 Handipet Rescue CZ [V květnu jsme vás prosili…] In: Facebook [online]. 10. 6. 2020 13:55 [cit. 2022-

04-11]. Dostupné z: https://www.facebook.com/handipetcz/videos/501639217226992  

https://www.facebook.com/handipetcz/photos/a.3177209619190895/3177212275857296
https://www.facebook.com/handipetcz/videos/501639217226992


 

50 

 

6. Vlastní výzkum zaměřený na vztah lidí k neziskovým organizacím 

a povědomí o projektu Handipet Rescue 

6.1. Stanovení cílů výzkumu a hypotéz 

Hlavními cíly výzkumu bylo zjistit přístup lidí, kteří sami mají vztah ke zvířatům, 

k podpoře neziskových organizací pomáhajícím právě zvířatům a zároveň jejich povědomí 

o existenci projektu Handipet Rescue se zaměřením na dárce. 

Při přípravě výzkumu byly stanoveny následující výzkumné otázky a hypotézy: 

Výzkumná otázka 1: Na základě, čeho se příležitostní dárci rozhodnou o podpoře 

neziskové organizace pomáhající zvířatům? 

Hypotéza 1: Příležitostní dárci přispívají nejčastěji na základě konkrétní sbírky. 

 

Výzkumná otázka 2: Přispívají dárci podporující neziskové organizace na pomoc 

zvířatům více organizacím naráz, nebo zůstávají věrní pouze jedné organizaci? 

Hypotéza 2: Dárci obvykle přispívají více organizacím zároveň. 

 

Výzkumná otázka 3: Znají lidé se zájmem o zvířata častěji Pet Heroes 

nebo Handipet Rescue? 

Hypotéza 3: Lidé znají častěji Handipet Rescue než Pet Heroes. 

 

Výzkumná otázka 4: Který typ obsahu je pro dárce nejzajímavější? 

Hypotéza 4: Pro dárce jsou z hlediska obsahu nejzajímavější příběhy konkrétních 

zvířat. 

 

6.2. Metodika výzkumu 

Provedený výzkum byl kvantitativní a empirické povahy a proběhl formou online 

dotazování (CAWI), při které získáváme data od respondentů prostřednictvím dotazníků 
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nawebových stránkách, eventuálně v e-mailu184.  K tvorbě dotazníku jsem využila platformu 

Google Forms pro její jednoduché a známé prostředí. Sběr respondentů probíhal 

na facebookových skupinách slučujících osoby se zájmem o zvířata, o které skupiny 

konkrétně šlo, najdete v tabulce. 

 

Tabulka 2: Rozložení sběru respondentů 

Zaměření Název skupiny (odkaz) 

Psi Čeští pejskaři 

(https://www.facebook.com/groups/294394258532/) 

Psi Psi a vše o nich aneb skupina pro pejskaře 

(https://www.facebook.com/groups/294164244067177) 

Psi Mám psa z útulku 

(https://www.facebook.com/groups/180916559216939/)  

Psi PES a jeho život s člověkem - rady, tipy, návody 

(https://www.facebook.com/groups/1520375974929835/) 

Psi Čivavy Naše Lásky ❤🐾 

(https://www.facebook.com/groups/2072424009669399/)  

Kočky Cat-Mania 

(https://www.facebook.com/groups/241741422665742)  

Kočky Milujeme koťátka a kočky 

(https://www.facebook.com/groups/398116433543531/) 

Kočky Kočky,kočky,kočičky... * :) 

(https://www.facebook.com/groups/439897143064706/ ) 

 

 
184 KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN ISBN 978-80-247-7298-1. 

https://www.facebook.com/groups/294394258532/
https://www.facebook.com/groups/294164244067177
https://www.facebook.com/groups/180916559216939/
https://www.facebook.com/groups/1520375974929835/
https://www.facebook.com/groups/2072424009669399/
https://www.facebook.com/groups/241741422665742
https://www.facebook.com/groups/398116433543531/
https://www.facebook.com/groups/439897143064706
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6.3. Výsledky výzkumu 

6.3.1. Informace o respondentech 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 261 respondentů, po pročištění dat od respondentů 

nežijících v ČR a závadných odpovědí, jich zůstalo 250. Neziskové organizace pomáhající 

zvířatům podporuje 81 % z nich. 

Většinu respondentů tvořily ženy (93,6 %), muži tvořili 6 % a pouze jeden 

respondent se identifikoval jako „jiné“ (0,4 %). Průměrný věk byl 42,6 let, medián 40 let. 

45 % respondentů mělo středoškolské vzdělání s maturitou a 31 % vysokoškolské, 

střední školu bez maturity vystudovalo 14 % respondentů, 7 % vyšší odbornou školu a pouze 

3 % skončila u základního vzdělání. 

Zaměření Název skupiny (odkaz) 

Kočky Kočky, kočky, kočičky... 

(https://www.facebook.com/groups/Kocky.kocky.kocicky/ )  

Kočky Kočka je páníček, ty její mazlíček 😸 

(https://www.facebook.com/groups/859553474833771/) 

Psi a kočky Psi a kočky bez PP -adopce,diskuse,poradna.... 

(https://www.facebook.com/groups/461341904012458/)  

Psi a kočky Psi kočky a my 

(https://www.facebook.com/groups/198074684013238/)  

Psi a kočky Psi a kočky Brno a okolí 

(https://www.facebook.com/groups/pejskoveakocickyBrno/ )  

Zvířata 

obecně 

Zvířecí srandičky 

(https://www.facebook.com/groups/Srandy.srandy.srandicky/ ) 

Zvířata 

obecně 

Vegan CZ & SK 

(https://www.facebook.com/groups/veganczsk/)  

https://www.facebook.com/groups/Kocky.kocky.kocicky/
https://www.facebook.com/groups/859553474833771/
https://www.facebook.com/groups/461341904012458/
https://www.facebook.com/groups/198074684013238/
https://www.facebook.com/groups/pejskoveakocickyBrno/
https://www.facebook.com/groups/Srandy.srandy.srandicky/
https://www.facebook.com/groups/veganczsk/
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Graf 4: Vzdělání respondentů 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Z hlediska pracovního statusu tvořili 63 % respondentů zaměstnanci, dále pak OSVČ 

(15 %), důchodci (11 %), studenti (8 %) a na posledním místě nezaměstnaní (3 %). 

Nejvíce bylo respondentů z Prahy a Středočeského kraje, kteří tvořili každý 16 %. 

Následovaly kraje Moravskoslezský, Jihomoravsky, Ústecky, Jihočeský, Královéhradecký, 

Plzeňský, Olomoucký, Zlínský, Pardubický, Vysočina, Karlovarský a nakonec Liberecký. 
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Graf 5: Rozložení respondentů v rámci jednotlivých krajů 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

97 % respondentů v současnosti má domácího mazlíčka/mazlíčky, pouze 2 % uvedla, 

že ho nemají, ale v minulosti ho měli nebo se ho chystají v dohledné době pořídit a jen 1 % 

uvedlo, že ho nemají a ani nechtějí. Nejvíce zastoupení byli psi, následovaly kočky, poté 

ostatní domácí zvířata (hlodavci, ptáci a hadi) a nakonec jiná, netradiční domácí zvířata. 

 

Graf 6: Pokud v současnosti máte domácího mazlíčka, o jaké zvíře jde? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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6.3.2. Výsledky výzkumu 

81 % respondentů, tedy většina, se vyjádřila, že podporují neziskové organizace 

pomáhající zvířatům. Výrazně nejpodporovanějším typem organizací jsou mezi respondenty 

útulky, depozita a další organizace přímo pečující o domácí mazlíčky, které podporuje 96 % 

z nich. 

 

Graf 7: Jaký typ organizací podporujete? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Nejčastěji volí formu finanční pomoci, následuje materiální pomoc a sdílení 

a podpora na sociálních sítích, na čtvrtém místě je pomoc prostřednictvím nákupů v aukcích 

a dobročinných obchodech, dobrovolnictví se věnuje jen zlomek z celkového vzorku a úplně 

nejméně respondenti organizují sbírky ve svém okolí. 
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Graf 8: Jakým způsobem pomáháte? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

Z dárců, kteří uvedli, že přispívají finančně, 65 % přispívá příležitostně a 35 % 

pravidelně.  

Pro dárce je při výběru neziskové organizace, kterou podpoří, nejdůležitější osobní 

zkušenost, poté oblast, které se věnuje a transparentnost. Nejméně důležitá je spolupráce se 

známou osobností, kterou uvedli pouze 4 z nich. 
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Graf 9: Co je pro vás nejdůležitější při výběru organizace, kterou podpoříte? (Všichni dárci) 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Pokud se zaměříme čistě na příležitostné dárce, tři nejčastěji uváděné odpovědi byly 

osobní zkušenost, transparentnost a odbornost. Konkrétní sbírka je až na čtvrtém místě 

a hypotéza číslo 1, která předpokládala, že konkrétní sbírka bude pro tyto dárce 

nejdůležitější, se tedy nepotvrdila. 
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Graf 10: Co je pro vás nejdůležitější při výběru organizace, kterou podpoříte? (Příležitostní 

dárci) 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Oproti celkovým výsledkům a výsledkům příležitostných dárců, pravidelní dárci 

úplně nejčastěji uváděli oblast, které se organizace věnuje. Osobní zkušenost se přesunula 

na druhé místo a na třetím se umístila transparentnost. 

 

Graf 11: Co je pro vás nejdůležitější při výběru organizace, kterou podpoříte? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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57 % dárců přispívajících nárazově uvedlo, že podporují opakovaně stejné 

organizace. Z celkových výsledků pak vyplynulo, že dárci, kteří cíleně pomáhají konkrétním 

organizacím, nejčastěji podporují 2-3 organizace. To potvrzuje hypotézu číslo 2, která 

předpokládala, že dárci nejčastěji podporují více organizací naráz. Tento údaj byl stejný 

u všech typů dárců, tedy jak nárazových, tak pravidelných i těch, co nepřispívají finančně. 

 

Graf 12: Pokud cíleně podporujete konkrétní organizace, kolik jich je? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Odpovědi na otázku, které konkrétní neziskové organizace pomáhající zvířatům si 

dokážou vybavit, se velmi lišily. Dohromady zde bylo zmíněno opravdu velké množství 

organizací, některé se objevily třeba jen jednou. Nejčastěji se opakoval spolek Dočasky 

DeDe, který uvedlo 20 respondentů, dále pak Československý kastrační program a Anidef 

(15×) a Dogpoint (14×). Alespoň desetkrát se pak dále objevily ještě organizace Jezevčíci 

v nouzi, Psí štěstí a Obraz. Handipet Rescue si vybavilo 9 respondentů a Pet Heroes z.s. 3. 
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Graf 13: Které organizace si z hlavy vybavíte? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Projekt Handipet Rescue zná podle výsledků 36 % respondentů podporujících 

organizace pomáhající zvířatům, mateřskou organizaci Pet Heroes z.s. zná o 3 % 

respondentů méně, tedy celkem 33 %. To potvrzuje hypotézu číslo 3, která předpokládala, 

že znalost Handipet Rescue bude vyšší než znalost Pet Heroes. 

 

Graf 14: Znalost Pet Heroes a Handipet Rescue 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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nejčastěji zaznívaly spojení jako „pomoc zvířatům“, „pomoc handicapovaným zvířatům“, 

„pomoc týraným zvířatům“, „zvíře/pes/kočka s handicapem“, „pes na vozíčku“ a podobně. 

Dva lidé si vybavili pravidelnou podporu (konkrétně jedna odpověď zněla „adopce 

na dálku“ a druhá „můj pravidelný měsíční příspěvek“), dále si stejně tak dva lidé vybavili 

předsedkyni Nikol Burešovou, jeden z respondentů si také vzpomněl na plánovou 

rekonstrukci statku pro zvířata, jeden si vybavil ochotu dobrovolníků a objevila se i odpověď 

„můj adoptovaný pejsek“. S výjimkou jedné odpovědi, která zněla „Jedna z organizací, která 

zrovna nemá mou důvěru“, šlo zpravidla o odpovědi neutrálního až pozitivního vyznění. 

Vzhledem k vysoké míře respondentů, kteří projekt neznají a nízkému množství odpovědí 

typu „nevím“ nebo „nic“, lze z těchto dat usuzovat, že samotný název projektu dává lidem 

představu o náplni jeho činnosti i přesto, že je v angličtině. 

Současní podporovatelé Handipet Rescue tvořili dohromady 15 % respondentů 

podporujících zvířata, 10 % uvedlo, že pomáhají příležitostně a 5 % pravidelně. Nejčastěji 

jde o osoby, které Handipet Rescue podporují 1-2 roky, ty tvoří 48 %. 30 % podporuje 

Handipet Rescue méně než 1 rok, 18 % 3-5 let a 4 % 5 a více let. 

 

Graf 15: Podpořili jste někdy Handipet Rescue? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Graf 16: Jak dlouho už Handipet Rescue podporujete? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

K rozhodnutí podpořit Handipet Rescue respondenty nejčastěji vedlo zaměření 
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činnost. Jak lze vyčíst z grafu, tyto odpovědi výrazně převažovaly oproti ostatním 

možnostem. Zajímavé je, že osobní zkušenost, která v obecné rovině patřila pro respondenty 

mezi ty nejdůležitější, zde byla zastoupena jen dvakrát, to ovšem může souviset s tím, 

že vzorek podporovatelů byl poměrně malý. 
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Graf 17: Co vás vedlo k rozhodnutí podpořit Handipet Rescue? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Pokud jde naopak o rozhodnutí projekt nepodpořit, úplně nejčastějším důvodem byla 
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příležitost, finanční důvody byly zmíněny jednou, další respondent uvedl, že nechce 

finančně podporovat vykořisťování jiných zvířat, protože psi a kočky jsou krmeni masem. 
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Graf 18: Z jakého důvodu jste se rozhodli Handipet Rescue nepodpořit? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Celkově lze výsledky této části výzkumu z mého pohledu zhodnotit velmi pozitivně, 

protože ačkoliv organizaci větší část respondentů nepodporuje, je to způsobeno především 

neznalostí a ne proto, že by ji vnímali negativně, což by se měnilo mnohem hůře. 

Na alespoň některé sociální síti činnost Handipet Rescue sleduje 33 % respondentů 

podporujících zvířata. Nejčastěji sledují Facebookovou stránku Handipet Rescue 

(59 respondentů), poté webové stránky (14 respondentů). Instagram sleduje stejné množství 

respondentů (10) jako osobní profily předsedkyně Nikol Burešová, která je s projektem 

velmi spojována a na svých kanálech jej často sdílí. Nejméně respondentů sleduje kanál 

na YouTube (4 respondenti) a e-maily pro pravidelné dárce (3 respondenti). 

Pro podporovatele Handipet Rescue jsou z hlediska obsahu na sociálních sítích 

nejzajímavější příběhy zvířat, čímž se dostáváme k hypotéze č. 4., kterou tato data podporují. 

Dále tito lidé nejčastěji volili informace o zvířatech k adopci a aktuality ohledně situace 

zvířat v České republice (tyto odpovědi zvolil stejný počet respondentů), na třetím místě se 

umístily osvětové příspěvky. 
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Graf 19: Pokud sledujete Handipet Rescue na sociálních sítích, který typ obsahu vás 

nejvíc baví/zajímá? (Dárci) 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

Graf 20: Pokud sledujete Handipet Rescue na sociálních sítích, který typ obsahu vás 

nejvíc baví/zajímá? (Všichni respondenti) 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Pokud se naopak podíváme na to, co dárcům z hlediska komunikace chybí, nejčastěji 

jsou to informace o tom, jak se mohou sami zapojit a příspěvky přibližující práci lidí, kteří 

za projektem stojí. Tyto dva typy obsahu byly nejvíce volené i v rámci odpovědí od všech 

respondentů podporujících zvířata. Zajímavé je, že v předchozí otázce je za obsah, který 

respondenty nejvíce baví/zajímá, označila jen menšina lidí. To ovšem může být způsobeno 

právě tím, že tento obsah tolik nevídají. 

 

Graf 21: Je naopak něco, co vám ze strany Handipet Rescue nepřijde dostatečně 

komunikované a případně co? (Dárci) 

 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 
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Graf 22: Je naopak něco, co vám ze strany Handipet Rescue nepřijde dostatečně 

komunikované a případně co? (Všichni respondenti) 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

V závěru se také podíváme na respondenty, kteří uvedli, že neziskové organizace 

pomáhající zvířatům nepodporují. Jako důvod nejčastěji uváděli, že nepodporují žádné 

neziskové organizace a poté, že pomáhají sami za sebe. Další uvedené důvody byly, že 

přispívají na jinou oblast neziskového sektoru, finanční důvody a nedůvěra. 66,7 % z těchto 

respondentů zároveň uvedlo, že činnost alespoň některé takové organizace sledují. 
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Graf 23: Z jakého důvodu tyto organizace nepodporujete? 

 

(Zdroj: vlastní výzkum) 

 

6.3.3. Shrnutí výsledků, limitace a doporučení 

V rámci výzkumu jsem si stanovila celkem čtyři výzkumné otázky, z nichž tři 

výsledky výzkumu podporují. První výzkumná otázka se věnovala tomu, na základě čeho se 

rozhodnou příležitostní dárci neziskové organizaci přispět, hypotéza předpokládala, 

že nejčastěji to budou konkrétní sbírky. Tato hypotéza se nepotvrdila, respondenti nejčastěji 

uváděli osobní zkušenost s organizací, konkrétní sbírka byla až čtvrtá v pořadí. 

Druhá výzkumná otázka řešila, zda dárci přispívají více organizacím zároveň nebo 

zůstávají věrní pouze jedné. Zde se potvrdila hypotéza, že obvykle podporují organizací více, 

konkrétně respondenti nejčastěji podporují 2-3 organizace. 
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Rescue a jeho mateřské organizace Pet Heroes z.s. Hypotéza zněla, že lidé budou častěji znát 

Handipet Rescue, což výsledky výzkumu potvrdily. Rozdíl ovšem nebyl zas tak výrazný – 

Handipet Rescue znalo 36 % respondentů podporujících zvířata a Pet Heroes z.s. 33 %. 

Poslední otázka se soustředila na dárce, zajímalo mě, který typ obsahu je pro ně 

nejzajímavější. Hypotéza byla, že nejčastěji půjde o příběhy konkrétních zvířat, což získaná 
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data rovněž podporují. 

Při vyhodnocování dotazníku jsem narazila na několik limitů Nejvýraznější z nich je 

nízké zastoupení mužů mezi respondenty. To sice teoreticky může naznačovat vyšší 

angažovanost žen v oblasti, které se dotazník věnoval, na prozkoumání této domněnky by 

ale bylo potřeba provést další výzkum. 

Zároveň zde bylo zastoupeno vysoké množství respondentů, kteří projekt Handipet 

Rescue vůbec neznali, a proto se domnívám, že by do budoucna bylo vhodné provézt také 

sekundární výzkum, který bude zaměřen primárně na podporovatele projektu a pokusí se 

lépe zmapovat jejich motivace a vnímání projektu. 

Nakonec je třeba zdůraznit, že sběr respondentů probíhal pouze na sociální síti 

Facebook a chybí zde proto zastoupení lidí, kteří ke zvířatům mají vztah a zároveň 

nevyužívají sociální sítě. Také zde nejsou zcela rovnoměrně zastoupeni respondenti 

z jednotlivých krajů. 

 

7. Návrh komunikační strategie 

Sociálně sítě, ačkoliv patří k nejsilnějším kanálům, mají stále co zlepšovat. V rámci 

Instagramu by bylo dobré začít více využívat veškeré formáty, které aplikace v současnosti 

nabízí a ideálně obsah alespoň částečně diferenciovat od obsahu na Facebooku. Zapracovat 

je potřeba především na komunikaci prostřednictvím stories, která by měla být konzistentní 

a uživatelsky zajímavá, ideálně kdyby zároveň dávala sledujícím nahlédnout do zákulisí 

projektu. S tím souvisí další bod a to, že by bylo dobré zveřejňovat více informací o lidech 

a jejich práci, díky kterém může Handipet Rescue fungovat, neboť právě tento obsah lidem 

dle výsledků provedeného výzkumu nejvíc chybí. Takový obsah by navíc přispěl 

k polidštění organizace, což by mohlo napomoct k tomu, aby si lidé k projektu budovali užší 

vztahy. 

Velká škoda je zcela nevyužitý YouTube kanál, který je jen málo aktivní a videa 

zpravidla dosahují jen velmi nízkého počtu zhlédnutí. Zde by dávalo buď smysl jeho oživení 

a vytvoření například série informačních videích o zvířecích nemocích a handicapech. Kanál 

by v takovém případě musel být aktivní a videa by měla vycházet pravidelně, což by bylo 

pravděpodobně časově velmi náročné a je na zvážení organizace, zda by byla schopná se 

YouTube věnovat tolik, kolik by potřeboval nebo případně najít dobrovolníky, kteří by se 
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toho ujali. V opačném případě by mohlo stát za zvážení spojení kanálu Handipet Rescue 

s kanálem Pet Heroes a sloučení jejich obsahů, což by rozšířilo pole témat, která by 

ve videích mohla být zpracována a zároveň správa jednoho kanálu by byla méně náročná 

než dvou. 

Aktualizaci by také potřebovaly webové stránky, které by bylo dobré modernizovat, 

sjednotit po vizuální stránce, a především automatizovat přihlašovací formuláře do Adopce 

na dálku a Klubu hrdinů. V současnosti zájemci o podporu v této formě musí čekat, až 

pracovníci projektu jejich přihlášku ručně vyhodnotí a zašlou jim podklady k nastavení 

trvalého příkazu, což může trvat až dva pracovní dny a je zde proto vysoké riziko, že lidé 

mezitím tzv. vychladnou, zapomenou, že se registrovali a e-mailu s údaji si ani nevšimnou 

nebo si podporu dokonce rozmyslí. 

V rámci e-mailingu by dávalo smysl také vytvoření newsletteru, ke kterému by se 

mohl zdarma přihlásit kdokoliv, koho organizace zajímá. Tyto e-maily by pak vedle šíření 

aktuálních informací a osvěty mohly také více informovat o probíhajících sbírkách 

a motivovat příjemce k další podpoře, jak jednorázové, tak pravidelné. 

Komunikace s dárci by se také mohla rozšířit o mobilní aplikaci, která by uživatelům 

jednak umožňovala sledovat novinky ohledně zvířat a činnosti organizace a zároveň by 

dárcům usnadňovala podporu organizace. Přímo v aplikaci by byla možnost registrovat se 

do Klubu hrdinů nebo Adopce na dálku, současně by dárcům v aplikaci vznikl uživatelský 

profil. Ten by jim mohl umožnit třeba sledovat informace o darech, které od nich organizace 

obdržela, zažádat o vystavení potvrzení o daru nebo by jim odemykal přístup k bonusovému 

obsahu včetně kopií e-mailů z newsletterů Klubu hrdinů či Adopce na dálku. Výhoda 

mobilních aplikací spočívá v tom, že umožňují zasílat uživateli notifikace přímo v zařízení, 

a navíc mobilní telefon nosí v dnešní době většina lidí téměř neustále u sebe. Jak si 

představuji, že by taková aplikace mohla vypadat, můžete vidět na mém návrhu na obrázku 

č. 9. 

 



 

71 

 

Obrázek 9: Návrh mobilní aplikace Handipet Rescue 

 

(Zdroj: vlastní návrh) 

 

Také se domnívám, že by bylo dobré lidi více vyzývat k přímé angažovanosti 

například ve formě organizace sbírek ve svém okolí. Tuto formu pomoci v současné době 

dle výzkumu provozuje pouze menší část lidí, přitom by pravděpodobně velká část z nich 

mohla mít pro takovou činnost vhodné podmínky (typickým příkladem jsou například 

zaměstnanecké nebo školní sbírky). 

V rámci komunikační strategie by také dávalo smysl zaměřit se více na setkávání 

s dárci. Jednou z těchto možností by mohlo být například setkávání v rámci společných 

venčení, kterých by se účastnili i pracovníci Handipet Rescue a v ideálním případě i někteří 

jejich současní či bývalí svěřenci. Mohlo by jít o způsob, jak alespoň částečně nahradit 

současnou absenci stabilního zázemí, kde by se lidé mohli se zvířaty potkávat, navíc je zde 

velká výhoda v tom, že by se dárci mohli setkat i se zvířaty, která podpořili v minulosti 

a mohli by tak vidět, jak se jim daří v novém domově. Taková akce by navíc zároveň 

podpořila aktivitu na sociálních sítích a povědomí o projektu, pokud by účastníci sdíleli 

fotky a videa z venčení na svých vlastních sociálních sítích s tematickým hashtagem 
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či označením Handipet Rescue. 

Pokud by to prostory pražské kanceláře umožňovaly, bylo by také možné 

organizovat dobrovolnické dny, které by spočívaly v tom, že by lidé byli vyzvaní, aby 

v konkrétní den přišli a pomohli s různými činnostmi, které je zrovna potřeba zařídit. 

Outdoorová reklama je v současnosti projektem prakticky nevyužitá, proto bych 

navrhla také vytvoření komplexní kampaně, která by kombinovala osvětu (například šíření 

povědomí o tom, že i zvíře s handicapem může prožít šťastný život) a fundraising a na které 

by se mohla účinnost venkovní reklamy vyzkoušet. Rovnou jsem připravila i dva ukázkové 

plakáty, které můžete vidět na obrázcích č. 10, 11 a 12. Vzhledem k tomu, že některé větší 

neziskové organizace tuto formu využívají velmi výrazně (typicky například Dobrý 

anděl185), je pravděpodobné, že by taková reklama v tom správném zpracování mohla 

fungovat i pro Handipet Rescue. 

 

Obrázek 10: Návrh plakátů pro Handipet Rescue 

 

(Zdroj: vlastní návrh) 

 
185 Outdoor a charita si rozumějí. Marketing & Media [online]. Praha, 11. 6. 2018 [cit. 2022-04-14]. 

Dostupné z: https://mam.cz/marketing/2018-06/outdoor-a-charita-si-rozumeji/  

https://mam.cz/marketing/2018-06/outdoor-a-charita-si-rozumeji/
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Obrázek 11: Příklad možného využití plakátu v praxi (kočičí) 

 

(Zdroj: vlastní návrh) 

 

Obrázek 12: Příklad možného využití plakátu v praxi (psí) 

 

(Zdroj: vlastní návrh) 
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Vedle toho v rámci outdoorové reklamy vidím velký potenciál v tzv. tissue packing 

advertising, což je jedna z forem guerilla marketingu, která spočívá v tom, že jsou namísto 

letáků kolemjdoucím na ulici rozdávány papírové kapesníčky nebo jiné předměty 

s praktickým využití, díky kterému je zde vysoká pravděpodobnost, že je lidé okamžitě 

nevyhodí, ale spíše si je nějakou dobu nechají u sebe186. Tento koncept je v České republice 

zatím stále poměrně unikátní a velkou výhodu představují i nízké náklady na výrobu 

(k distribuci pak lze navíc využít dobrovolníky). 

Nakonec bych ráda zmínila osvětu, která je v současnosti bohužel v rámci 

komunikace výrazně upozaděna přímou péčí, a to i přes to, že jde o jeden z cílů projektu. 

Zde bych ráda začala vytvořením veřejné informační databáze, která by se věnovala zvířecím 

nemocím, handicapům a mohla by sloužit jako zdroj informací majitelům zvířat, která se 

dostanou do podobné situace, aby věděli, co mohou čekat a na co si dát pozor. Tvorba takové 

databáze by samozřejmě zabrala delší dobu, eventuálně by ale mohlo dávat smysl i její knižní 

vydání, díky kterému by mohlo být možné oslovit i cílovou skupinu, která nevyužívá 

internet. Zajímavý by mohl být také cyklus například ve formě vlogů, který by veřejnosti 

ukazoval, jak vypadá péče o zvíře s určitým handicapem, díky kterým by lidé věděli, 

že v mnoha případech vůbec není třeba se adopce nebo dočasné péče takových zvířata bát. 

 

Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila o shrnutí specifik marketingové komunikace 

a fundraisingu, které jsou typické pro oblast neziskového sektoru, a zároveň je propojit 

s konkrétními metodami využívanými v současné praxi. Na začátku jsem popsala fungování 

neziskového sektoru a jeho postavení v rámci české ekonomiky a blíže vysvětlila fungování 

státních a nestátních organizací včetně způsobu, jakým funguje jejich financování. Dál jsem 

se pak zaměřila už konkrétněji na to, jaký má marketingová komunikace a fundraising pro 

tyto organizace význam a výzvy, se kterými se zde marketéři mohou setkat. 

Stěžejní jsou pro neziskové organizace vztahy s dárci, které je potřeba dlouhodobě 

budovat a udržovat. Stejně tak je důležité v dárcích i dobrovolnících konstantně vzbuzovat 

emoce a dobré pocity z toho, že pomáhají. K tomu je možné využívat celou řadu nástrojů, 

 
186 KRECHOVSKÁ, Michaela, Pavlína HEJDUKOVÁ a Dita HOMMEROVÁ. Řízení neziskových 

organizací: klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert (Grada). ISBN 978-

80-247-3075-2. 
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těmi nejtypičtějšími jsou direct marketing, digitální marketing a osobní setkávání například 

v rámci nejrůznějších eventů nebo sbírek. 

Z tohoto důvodu jsem se při vlastním výzkumu věnovala tomu, jakým způsobem lidé 

se vztahem ke zvířatům vnímají neziskové organizace v oblasti záchrany zvířat a jejich 

povědomí o projektu Handipet Rescue. Tato data jsem posléze využila společně s poznatky 

získanými při tvorbě teoretické práce a z analýzy současné situace Handipet Rescue 

k vytvoření návrhu na zlepšení komunikační strategie. 

Jako nejsilnější stránku Handipet Rescue jsem stanovila především unikátní téma, 

neboť se projekt zaměřuje zejména na handicapované a nemocné psy a kočky, a posléze také 

komunikaci v on-line prostředí zejména v souvislosti s pravidelným dárcovstvím. Oproti 

tomu za největší slabinu považuji nedostatek přímého setkávání s dárci a podporovateli 

a outdoorovou komunikaci, která je v současnosti projektem prakticky nevyužitá. 

Marketingová komunikace neziskových organizací prošla v posledních letech 

značným vývojem, spoustu nových příležitostí přinesl zejména rozvoj internetu a sociálních 

sítí. I přesto se lze i v současnosti v České republice stále setkat s tím, že si některé neziskové 

organizace stále zcela neuvědomují její význam a pozitivní přínosy pro jejich rozvoj, a proto 

jí nevěnují dostatek pozornosti. Zároveň ale existují i organizace, které k marketingu 

přistupují aktivně, sledují současné trendy a snaží se přinášet nové nápady, které by mohly 

využít k oslovování současných i potenciálních dárců. Pevně věřím, že do budoucna bude 

těchto organizací pouze přibývat a časem bude vhodně zvolená marketingová komunikace 

neodmyslitelnou součástí jejich aktivit. 

 

Summary 

In my thesis, I focused on marketing communication and fundraising within the non-

profit sector. I intended to create a complex summary of the specifics of non-profit marketing 

and link them to the current practice. Then, I used the information I obtained to analyze the 

current situation, communication and fundraising methods of the non-profit project Handipet 

Rescue which focuses on handicapped and ill cats and dogs. The main goal was to create a 

proposal for improving its communication with a focus on its interaction with individual 

donors. 

The most important thing I learned while working on the theoretical part of my thesis 
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is the significance of building relationships with donors and evoking emotions. It is crucial 

for non-profit organizations to create content that can generate an emotional response and 

altruistic feelings in their supporters. 

Thus, during my research, I focused mainly on the way people who are fond of 

animals perceive the non-profit organization dedicated to helping animals in need and their 

awareness about the project Handipet Rescue. I combined the results with knowledge gained 

while working on the other parts of my thesis and created a proposal of ways to improve the 

project’s communication. 

According to my research, the biggest strengths of Handipet Rescue are its specific 

focus and online communication, especially with regular donors. Its biggest weaknesses are 

the lack of face-to-face meetings with supporters and the absence of outdoor marketing 

communication. 
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