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Anotace 
Společenská odpovědnost firem a firemní filantropie zatím nedosahuje v ČR 

takového rozsahu jako v jiných Evropských zemích. Důvodem je malá znalost této 

oblasti a také nedostatečný tlak ze strany veřejnosti. Cílem práce je přiblížit tuto 

oblast neziskovému sektoru, jehož se týká podstatná část společenské odpovědnosti 

firem.  

V rámci práce jsou nastíněna specifika společenské odpovědnosti a firemní 

filantropie v ČR. Práce se stručně zabývá i situací neziskového sektoru, především 

v oblasti financování a také fundraisingu.  

Na základě práce vznikla příručka o společenské odpovědnosti firem, firemní 

filantropii a spolupráci s firemními partnery. Příručka poskytuje jak základní 

informace, tak konkrétní rady a tipy vycházející z praxe. Je určena především pro 

základní orientaci organizací, které se o tuto oblast zatím moc nezajímaly a mají 

zájem navázat dlouhodobé partnerství s firemními partnery. Příručka bude 

využívána pro vzdělávání neziskových organizací.  
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Summary 
The corporate social responsibility and corporate philantrophy do not reach 

such a level in The Czech Republic as in other Europien countries. The reason is a 

minor knowledge in this field and a small presure of public. The goal of my work is 

to bring this field to non-profit organizations, which are concerned in a substantial 

part of the corporate social responsibility.   

The work includes specifics of the corporate social responsibility and corporate 

philantrophy in The Czech Republic. Also, the work briefly discuss situation of 

non-profit sector, mainly in areas of funding and fundraising.  

On the basis of the work was generated a manual about the corporate social 

responsibility, corporate philantrophy and co-operation with corporate partners. The 

manual provides not only basic information, but also specific advices and tips based 

on practical experience. It is mainly determined for elementary orientation of 

organizations, which have not been interested in this topic yet, and have the will to 

establish a long-term partnership with companies. The manual will be used for 

education of non-profit organizations.  

 

Keywords 

Corporate social responsibility, corporate philantrophy, donation, non-profit 

organizations, fundraising. 
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Úvod 
Společenská odpovědnost firem je pojem, který se v české společnosti skloňuje 

stále častěji. Je to přístup k podnikání, který si postupně získává zájem jak firem, 

tak i veřejnosti. Díky svému zaměstnání jsem se s touto problematikou setkala 

zblízka a mohla se dozvědět řadu zajímavých informací. V základu se ale stále 

považuji za sociální pracovnici a neziskový sektor je oblast, které se chci i 

v budoucnu věnovat. Během své práce jsem se často pozastavila nad tím, proč se 

tyto informace dozvídám až nyní, proč se ke mně nedostaly v době, kdy jsem 

pracovala v neziskové organizaci. 

Společenská odpovědnost firem je široký pojem a spadá pod něj firemní 

filantropie (dárcovství), která se přímo dotýká i neziskového sektoru. Během práce 

jsem se setkala s tím, že většina neziskových organizací o této oblasti neví vůbec 

nic nebo jen velmi málo. Často očekávají, že je firmy samy osloví se zájmem o 

podporu. Ve vzácných případech se to i stává, firma pak ale osloví jen organizaci, 

která je mezi lidmi dobře známá. Zpravidla nemají čas ani lidi na to, aby zjišťovali, 

kde je jejich pomoc nejpotřebnější. S tím tedy musí přicházet neziskové organizace. 

Je potřeba, aby se moderní organizace uměla pohybovat ve firemním prostředí, 

dokázala vyjednávat na patřičné úrovni a byla si vědoma toho, co může firmě 

nabídnout. 

Motivací pro vytvoření materiálu pro neziskové organizace je má přímá 

zkušenost se zájmem neziskových organizací, především o konkrétní rady z oblasti 

komunikace s firemním partnery.  

Společenská odpovědnost firem není v naší republice zatím rozvinutá tak jako 

v jiných západních státech, nicméně důraz na odpovědné podnikání je patrný. Na 

tento rozvíjející se trend by měly dokázat reagovat i neziskové organizace, 

obzvláště nyní, kdy financování veřejně prospěšných projektů je čím dál tím 

složitější. V době, kdy končí řada grantů z EU a zároveň je výše státních financí 

velmi nejistá, vzniká požadavek na vícezdrojové financování. Jednou z variant, 
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která při správném nastavení může mít zásadní a dlouhodobý vliv na finance 

neziskové organizace, jsou právě firemní dárci. 

Cílem práce je vytvoření materiálu pro neziskové organizace v České republice, 

který bude poskytovat základní informace o společenské odpovědnosti firem, 

firemní filantropii a konkrétní rady a tipy pro práci s firemními partnery. 

Materiál pro neziskové organizace má sloužit k základnímu přehledu a orientaci 

ve společenské odpovědnosti firem. Rozsah práce neumožňuje zabíhat 

v jednotlivých kapitolách do podrobností. A vzhledem k tomu, že má sloužit 

především pro základní orientaci a jako úvod do tématu, není to ani potřeba. V 

kapitolách o neziskovém sektoru, fundraisingu jsem se zaměřila především na ty 

oblasti, které s tématem úzce souvisí. Materiál je tedy vhledem do problematiky, 

má organizacím poskytnout přehled o možnostech práce s firemními partnery a 

nabídnout základní doporučení. Je zaměřen především na situaci, kdy chce 

nezisková organizace oslovit přímo firmu a navázat nejlépe dlouhodobou 

spolupráci.  

Materiál vznikal na základě osobních zkušeností, zpětných vazeb od firemních 

dárců a na základě studia dostupné literatury. V tomto prostředí se pohybuji přes 

rok a nasbírala jsem řadu informací o spolupráci firem a neziskových organizací. U 

zpětných vazeb bohužel nejsem schopná uvést zdroje. 

Na informace, které vychází z mých zkušeností nebo ze zpětných vazeb firem, 

není možné vztáhnout všeobecnou platnost. Jsou to informace od konkrétních 

jedinců, nikoliv obecné vyjádření firem. Ve své práci se také setkávám spíše s 

velkými firmami a tím pádem mohou být některé zkušenosti zkreslené odlišným 

přístupem.  

V nejbližší době budu základní body z této oblasti prezentovat na Setkáních 

k firemnímu dobrovolnictví a dárcovství, která pořádáme v Praze, Brně a 

Pardubicích. Ze zpětné vazby bych ráda získala informaci o potřebnosti takového 

materiálu, případně doplňující návrhy k jeho obsahu. 
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Pro rozšíření materiálu použiji analýzu a srovnání dostupných českých i 

zahraničních zdrojů a provedu syntézu získaných dat. 

Domnívám se, že o materiál ohledně společenské odpovědnosti firem bude 

zájem, a to především mezi menšími organizacemi nebo organizacemi nově 

vzniklými.   

Dále se domnívám, že neziskové organizace potřebují znát celkovou koncepci 

společenské odpovědnosti firem, aby mohly účinně spolupracovat s firemními 

partnery. Tuto domněnku vyhodnotím na základě studia dostupných materiálů. 

 

Materiál pro neziskové organizace bude určen pro vzdělávání neziskových 

organizací v rámci programů o.s. Byznys pro společnost. Materiál bude také 

umístěn na internetových stránkách. Zájem o něj projevila i Asociace krajů 

Jihomoravského kraje a Nevládky Pardubicka. 
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1. Společenská odpovědnost firem 

1.1 Co je to společenská odpovědnost firem 
Společenská odpovědnost firem, v České republice často známá pod anglickou 

zkratkou CSR (Corporate social responsibility), která je používána také jako 

zkratka v textu, má několik definic. Jedná se o velmi širokou a komplexní oblast. 

Definice se pak odlišují podle toho, které oblasti přikládají důraz. Nejednoznačnost 

definice souvisí i s tím, že tato oblast je zatím založena na dobrovolnosti. Níže je 

uvedeno několik definic, které mají ukázat na problematiku vymezení tohoto 

pojmu.  

Podle organizace Business for social responsibility se jedná o „způsob 

podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a 

společenských očekávání.“1 Společensky odpovědná firma je ta, která dodržuje 

základní principy ve výše uvedených oblastech, respektuje zákony. Základem je, že 

společensky odpovědnou je firma jen tehdy, když aplikuje zásady CSR ve všech 

oblastech podnikání. Někdy se za společensky odpovědnou chybně vydává firma, 

která věnuje velké obnosy na charitativní projekty a ekologické aktivity. Firma, 

která se ale zaměří jen na 1-2 oblasti a v jiné oblasti dochází k porušování zákona 

nebo neetickému jednání, rozhodně nespadá pod odpovědné firmy a velmi riskuje 

svou reputaci. Prskavcová mluví o tzv. Greenwashing, kdy se firma snaží vypadat 

odpovědněji, než ve skutečnosti je.2  

Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj definuje společenskou odpovědnost 

firem jako „závazek podnikání přispívat k trvale udržitelnému rozvoji, k práci se 

zaměstnanci, jejich rodinami, místní komunitou a společností obecně za účelem 

zlepšení kvality života.“3 Společensky odpovědná firma se tedy nezajímá jen o své 

podnikání, ale rozšiřuje svůj zájem i na komunitu, kde podniká. 

                                                 
1  Odpovědné podnikání v kostce, 2007, s. 6 
2  Srov. Prskavcová, 2009, s.18 
3  Krymláková, 2009, s. 28 
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V roce 2001 se k problematice CSR vyjádřila i Evropská komise. Její definice 

z tzv. Zelené knihy je jedna z nejcitovanějších. Podle tohoto dokumentu je CSR 

„primárně koncept, kdy se firmy dobrovolně rozhodnou přispívat k lepší 

společnosti a čistšímu životnímu prostředí.“4 Společensky odpovědná firma nejen 

naplňuje základní zákonné normy, ale dobrovolně jde nad tento rámec a investuje 

více do společnosti, životního prostředí a vztahu se zainteresovanými skupinami. 

„CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do 

každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.“5  

Nově se v oblasti CSR zavádí mezinárodní norma ISO 26000. Tato norma se 

zabývá základními principy společenské odpovědnosti a zaměřuje se na sedm 

hlavních oblastí, které také názorně ukazují, co vše pod CSR spadá – organizace a 

management, lidská práva, pracovní podmínky, životní prostředí, korektní 

podnikání, péče o spotřebitele a zapojení a rozvoj místních komunit.6  

Koncept CSR je často dáván do souvislosti s dobrovolností firem, jakousi 

nadstavbou zákonných závazků. Se vznikem tzv. Zelené knihy Evropské komise se 

tato otázka otevřela. S vydáváním doporučení samozřejmě vždy souvisí otázka 

závaznosti daných dokumentů. Většina firem se přiklání k dobrovolnosti.7 Otázkou 

je, zda především v ochraně životního prostředí by některé oblasti dosud spadající 

pod dobrovolné aktivity podniků, neměly být závazné. Otázka dobrovolnosti je 

navíc poněkud sporná, především v době velkých nadnárodních společností, kdy 

zpravidla menší, dceřiné společnosti jsou k principům společenské odpovědnosti 

„motivovány“ shora. 

Je možné se setkat i s definicí, že jedinou společenskou odpovědností podniku, 

je dosahování zisku.8 Nicméně firma dosahuje zisku právě díky společnosti, 

komunitě a většinou se tedy objevuje názor, že by do této společnosti měla část 

zisku vracet. Zadražilová dokonce mluví o tom, že firma dosahuje zisku na účet 

                                                 
4  Vlastní překlad Greenpaper, 2001, s. 4 
5  Greenpaper dle Pavlík a Bělčík, 2010, s. 19 
6  http://www.csr-online.cz/Page.aspx?normy, 5.3.2011 
7  Srov. Zadražilová, 2010, s. 2 
8  Srov. Friedman dle Pavlík a Bělčík, 2010, s.23 
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prostředí, společnosti, kde podniká.9 Navíc některé části CSR mají vliv na zisk 

podniku např. péče o zaměstnance, aktivity, které pomáhají zlepšovat jméno firmy 

viz. kapitola 1.4 Přínosy pro firmy. 

 

Společenská odpovědnost firem je takové pojetí podnikání, kdy firma usiluje o 

zisky, což je její primární zájem, důvod vzniku a základní odpovědnost. V rámci 

dosahování zisku ale uznává určité etické normy a hodnoty společnosti a pomáhá je 

v rámci svých možností naplňovat. Zisk je hlavní cíl, nikoliv jediný. CSR aktivity 

firmy jdou nad rámec zákonných povinností. Firma do svého strategického přístupu 

zahrnuje potřeby jednotlivých skupin, které mají na firmu vliv, a také se snaží 

zlepšovat celkový stav společnosti a životního prostředí. Společensky odpovědná je 

firma tehdy, když hodnoty a etické normy integruje do celé strategie podnikání. 

 

1.2 Sféry společenské odpovědnosti firem  
Koncept CSR propojuje ekonomickou, sociální i ekologickou oblast podnikání, 

proto se velmi často pro jeho definici používá tzv. triple – bottom – line.10 Jedná se 

o přesun z podnikání zaměřeného pouze na zisk (profit) na podnikání zaměřené na 

lidi – planetu – zisk (people – planet – profit). Pro úplnost povědomí o společenské 

odpovědnosti firem se nyní podíváme blíže na jednotlivé sféry. 

 

Definice jednotlivých oblastí společenské odpovědnosti firem11 

Pro účely této práce jsou tučně označeny oblasti, kde dochází ke společným 

projektům ziskového a neziskového sektoru a také oblasti, které mohou neziskové 

organizace spojením s firmou přímo ovlivnit. Těmto oblastem se budu věnovat 

v dalších kapitolách.  

 

 

                                                 
9  Srov.  Zadražilová, 2010, s. 4 
10  Srov. Odpovědné podnikání v kostce, 2007, s.8 nebo Zadražilová, 2010, s.3 
11  Převzato Pavlík a Bělčík, 2010, s. 25 – 26, doplněno Krymláková, 2009, s. 83 - 85 
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Oblast ekonomická  

- Principy dobrého řízení 

- Kvalita a bezpečnost produktů a služeb 

- Kodex podnikatelského chování firmy, příp. etický kodex 

- Vztahy se zákazníky 

- Odmítání korupce 

- Transparentnost 

- Ochrana duševního vlastnictví 

- Dobré vztahy s investory 

- Férové dodavatelské i odběratelské vztahy 

- Inovace a udržitelnost projektů 

- Etika marketingu a reklamy 

- Sdílený marketing  

 

Oblast sociální  

- Zdraví a bezpečnost zaměstnanců 

- Kvalitní zaměstnanecká politika 

- Spolupráce se školami 

- Péče o vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců 

- Zaměstnávání osob se zhoršenou pozicí na trhu práce 

- Firemní filantropie a dobrovolnictví  

- Dodržování rovných příležitostí 

- Odmítání dětské práce 

- Dodržování lidských práv 

- Vyváženost pracovního a osobního života 

- Rozmanitost na pracovišti 

- Zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění 

- Naslouchání a dialog se zainteresovanými stranami (stakeholders) 
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Někdy se mluví ještě o dělení sociální oblasti na externí a interní. Interní se 

vztahuje k firmě jako takové, tedy péči o zaměstnance, pracovnímu prostředí. Pod 

externí část se pak řadí aktivity na podporu společnosti, komunity. V současné době 

dochází k propojování interní a externí části sociálního pilíře například 

zapojováním zaměstnanců do realizace filantropických aktivit firmy ve formě 

firemního dobrovolnictví, grantových řízení se zapojením zaměstnanců apod. 

 

Oblast životního prostředí 

- Šetrná ekologická firemní kultura (recyklace, úspory energií apod.) 

- Omezování negativních dopadů činnosti na životní prostředí a komunitu 

- Ekologická výroba, produkty a služby přátelské k životnímu prostředí 

- Úsporné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochrana 

- Investice do čistých technologií 

- Využívání místních dodavatelů 

 

Caroll definuje ještě další členění společenské odpovědnosti firem podle 

odpovědnosti podniku vůči společnosti12  

- Ekonomická odpovědnost – zhodnocování investice 

- Zákonná odpovědnost – povinnost dodržovat legislativu 

- Etická odpovědnost – chovat se v souladu s etickými normami společnosti 

- Další dobrovolné závazky, které nejsou společností očekávány 

 

Samozřejmě i v ostatních „nezvýrazněných“ oblastech dochází k propojení 

s neziskovým sektorem, především s těmi organizacemi, které dohlíží na 

dodržování lidských práv, rovných příležitostí, kvalitu služeb a produktů apod. 

Tyto organizace Pavlík a Bělčík označují jako watchdogové organizace (watchdog 

= hlídací pes). „Tyto nevládní organizace plní nezastupitelnou kontrolní funkci 

všude tam, kde stát (resp. veřejná správa) nedostatečně plní svou úlohu či přímo 

                                                 
12  Caroll dle Pavlík a Bělčík, 2010, s. 23 
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selhává při obhajobě veřejných zájmů.“13 Pavlík a Bělčík zmiňují i neziskové 

organizace, které jsou byznysově založené nebo jsou přímo zřízeny firmami.14 

Právě oblasti CSR se věnuje v ČR několik občanských sdružení například Byznys 

pro společnost, Business Leaders Forum nebo Nadace Via. 

 

1.2.1 Zapracování sfér CSR do strategie firmy 

Rozvoj jednotlivých sfér CSR se liší od předmětu podnikání, velikosti firem, 

potřeb zainteresovaných skupin (tzv. stakeholders), priorit společnosti a mnoha 

dalších aspektů. Velký vliv má také to, zda se jedná o samostatnou společnost nebo 

zda se jedná o dceřinou společnost, u kterých může být velký rozdíl v tom, jak moc 

se mohou odchýlit od CSR mateřské firmy.15 

Společensky odpovědné firmy aplikují principy CSR komplexně ve všech 

oblastech. Závazek nemůže být pouze deklarovaný. Firmy velmi riskují reputaci, 

dobré jméno, které se pak obtížně a nákladně získává zpět. 

Nejvyšší stupeň je zapracování CSR přístupu již do strategie firmy. Zaručí 

provázanost, efektivitu. Realizace by měla být systematická, dlouhodobá. Například 

v oblasti podpory veřejně prospěšných projektů by si firma měla nastavit oblasti 

podpory tak, aby nedocházelo k náhodným, jednorázovým charitativním akcím. 

 

1.3 Stručná historie CSR  
Moderní koncept CSR se poprvé objevuje v 70. letech 20. století.  Rozvoj nastal 

v 80. a 90. letech, kdy firmy začaly přistupovat k etickým kodexům podnikání. 

Podle Kubálkové má „společenská odpovědnost firem historické kořeny v 19. 

století, kdy Andrew Carnige zveřejnil názor, že bohatí lidé mají morální povinnost 

dělit se s ostatními o svůj majetek“16  

                                                 
13  Pavlík a Bělčík, 2010, s. 41 
14  Srov. Pavlík a Bělčík, 2010, s. 41 
15  Srov. Krymláková, 2009, s. 90 
16  Kubálková dle Prskavcové, 2008, s.9  
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Rozvoj CSR podle Zadražilové souvisel s tím, že se veřejnost začala zajímat o 

negativní důsledky podnikání a začala vytvářet na firmy tlak.17 Podle Pavlíka a 

Bělčíka není koncept CSR ničím novým. Jeho rozvoj a zviditelnění vidí s 

příchodem globalizace. Firmy ve vzrůstající konkurenci potřebují udržet postavení 

na trhu.18 Zvyšující se důraz na maximalizaci zisku, může vyvolávat obavy z 

bezohledného podnikání a tedy větší důraz na etické podnikání.  

Podle Pavlíka a Bělčíka vznikají teoretická východiska v USA, v Evropě se 

rozvoj vztahuje především k zájmu Evropské komise.19 Toto potvrzuje i 

Zadražilová, podle které se Evropská komise začala CSR věnovat v 90. letech. 

V roce 1995 firemní sektor přijal Evropskou deklaraci proti sociálnímu vyloučení a 

následovaly i další oblasti. V roce 2000 se pak v rámci summitu v Lisabonu 

podařilo společenskou odpovědnost firem zapracovat do strategie. Následně byla 

vytvořena tzv. Zelená kniha. Komise zahajuje činnost EU multipartnerské fórum o 

CSR, do kterého jsou zapojeny všechny zainteresované strany, tedy i neziskové 

organizace. V roce 2006 iniciovala Evropská komise další propagaci, do které ale 

nebyl zapojen neziskový sektor. Tato iniciativa byla kritizována pro nedostatečný 

důraz na sociální a ekologické hodnoty. Od té doby se CSR pod Evropskou komisí 

zaměřuje především na socioekonomickou a environmentální oblast.20 Z aktivit 

Evropské komise se částečně vytratila sociální oblast, podpora komunity. Zaměřuje 

se především na aplikaci principů CSR do podnikání.  

 

1.4 Přínos pro firmy 
CSR jako nový způsob pohledu na podnikání má celou řadu výhod, což 

dokazuje i jeho rozšiřování ve společnosti. Pokud by tento koncept byl založen jen 

na etice a nepřinášel výhody pro samotné firmy, pravděpodobně by se takto 

                                                 
17  Srov. Zadražilová, 2010, s. 1 
18  Srov. Pavlík a Bělčík, 2010, s. 21 
19  Srov. Pavlík a Bělčík, 2010, s. 22 
20  Srov. Zadražilová, 2010, s. 13 
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nerozšiřoval a nejednalo by se o systematické a dlouhodobé integrování principů do 

strategie podniku. 

Přínos CSR vidí i EU, která v tzv. Zelené knize uvádí, že koncept CSR může 

dopomoci ke strategickému cíli EU, kterým je stát se dynamickým hospodářstvím 

s udržitelným rozvojem a větší společenskou sounáležitostí. Podle Evropské komise 

přijetí konceptu společenské odpovědnosti vede ke zvýšení konkurenceschopnosti 

firmy a také ke zvýšení produktivity.21 

Zde je seznam výhod, které může CSR firmě přinést. Výčet samozřejmě není 

kompletní, záleží vždy na konkrétním nastavení a zaměření. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o komplexní oblast, která je úzce propojena s celým podnikáním, je těžké u 

některých dopadů změřit konkrétní vliv CSR. Nicméně se jak firmy, tak odborná 

veřejnost shodují, že zde výrazný vliv je, i když někdy nepřímý. 

Zlepšování dobrého jména firmy – v dnešní době je dobré jméno pro firmu 

velmi důležité. Průzkumy ukazují, že pro zákazníky je dobrá pověst firmy klíčová. 

Firmy, které porušily zákonné či etické normy, nesou následky po dlouhou dobu. 

Tento jev se objevuje spíše v zahraničí. V ČR zákazníci zatím poměrně rychle 

zapomínají na etické prohřešky nebo vůbec nemají vliv na jejich jednání.  

Zlepšování postavení firmy na trhu – CSR je vnímáno jako konkurenční 

výhoda. Firma si svým jednáním buduje reputaci. Ta má vliv na zaměstnance, 

zákazníky a další zainteresované skupiny, ale i na případné firemní partnery a 

investory. 

Zvyšování hodnoty firmy – firma aplikující CSR zlepšuje své postavení na 

trhu, má stanovené etické zásady, je stabilnější a zaměřená na dlouhodobě 

udržitelné podnikání. 

Přijímání a udržení kvalitních zaměstnanců – Pavlík a Bělčík uvádějí 

průzkum USA, kde 78 % respondentů uvedlo, že při výběru zaměstnání 

upřednostňuje pověst firmy, před firmou, která jim sice nabídne více peněz, ale má 

                                                 
21  Greenpaper, 2001, s. 3 (překlad M.G.) 
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negativní pověst.22 Udržení kvalitních zaměstnanců s sebou samozřejmě přináší i 

snížené náklady na přijímání a zaučování nových. 

Motivace zaměstnanců – zaměstnanci pracující ve firmě, se kterou sdílí 

hodnoty, která se stará o místní komunitu, kde zaměstnanci žijí, jsou k firmě 

loajálnější, motivovanější pro práci v takové firmě, zvyšuje se jejich produktivita. 

Konkurenceschopnost / loajalita zákazníků - v dnešní době sílí (postupně i u 

nás) skupina zákazníků, kteří kladou důraz na etickou stránku produktů, služeb a 

jsou ochotni za takovou hodnotu připlatit. Podle Pavlíka a Bělčíka je navíc takováto 

skupina zákazníků velmi loajální.23 

Důvěryhodnost a transparentnost – deklarací a dodržováním etických zásad se 

firma stává důvěryhodná a transparentní jak pro společnost (zákazníky), tak pro 

případné investory. Důvěryhodnost firmy se často zvyšuje právě spojením 

s důvěryhodnou neziskovou organizací. 

Snížení nákladů na risk management – transparentním a etickým jednáním se 

firmě snižují náklady, které by musela věnovat například na soudní spory. 

Podnikání šetrné k životnímu prostředí předchází ekologickým škodám.  

Zvyšování zisku – výše uvedené přínosy samozřejmě vedou ke zvyšování zisku 

dané firmy. V tzv. Zelené knize je zmíněn výzkum, který ukázal, že u 

nadprůměrného výkonu společensky odpovědných firem, může být jedna polovina 

tohoto výkonu připsána právě společenské odpovědnosti. Druhou polovinu 

ovlivňuje výkonnost daného odvětví.24 Na druhou stranu, jak uvádí Pavlík a Bělčík, 

je tento přístup také hodně diskutabilní, protože aktivity CSR často přispívají ke 

zvýšení zisku nepřímo.25 Pavlík a Bělčík se odkazují mimo jiné na průzkum vědců 

z Harvardské univerzity, kteří poukazují na to, že pokud firma bere v potaz zájmy 

svých stakeholderů, má „čtyřikrát větší tempo růstu a osmkrát větší tempo nárůstu 

                                                 
22  Srov. Pavlík a Bělčík, 2010, s. 31 
23  Srov. Pavlík a Bělčík, 2010, s. 31 
24  Srov. Greenpaper, 2001, s. 7 (překlad M.G) 
25  Srov. Pavlík a Bělčík, 2010, s. 31 
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zaměstnanců než organizace, které se soustředí pouze na uspokojování zájmů 

partikulárních cílových skupin (klienti).“26 

 

1.5 CSR pohledem veřejnosti 
Veřejnost vytváří čím dál tím větší tlak na koncept společenské odpovědnosti 

firem, i když to zpravidla nedefinuje pod tímto názvem. Prskavcová uvádí 

průzkum, kde například v Německu (zemi, kde je koncept CSR hodně rozšířen) 

klade 75 % lidí s vysokými příjmy při nákupu důraz na CSR, u ostatních lidí je to 

potom 62 %.27 Kvalita zboží je důležitým aspektem, čím dál tím víc se klade důraz 

na morálku, zákazníci jsou si vědomi své kupní sily.  

Veřejnost požaduje po podnicích, aby se chovaly eticky a vracely část 

prostředků, které získávají právě ve společnosti, kde podnikají. Někdy se také o 

CSR mluví jako o firemním občanství (corporate citizenship). Tedy, že firma má ve 

společnosti stejné postavení jako občan a měla by se tedy podílet na dění ve 

společnosti a zlepšovat její celkový stav. 

V následující tabulce a grafech uvádím průzkumy ke společenské odpovědnosti 

firem z USA, VB a ČR.  

 

Tabulka 1 - Vnímání důležitosti jednotlivých faktorů odpovědného chování 

firem veřejností v USA 

Společnost se ke svým zaměstnancům chová slušně a přistupuje k nim 

spravedlivě 

69 % 

Vedení firmy i její obchodní postupy jsou čestné, etické a odpovědné 67 % 

Společnost dělá více, než jen poskytuje bezpečné a spolehlivé produkty a 

služby 

50 % 

Firma inzeruje své produkty a služby čestně a odpovědně 40 % 

Společnost se věnuje sociální odpovědnosti, ekonomickým možnostem a 

ochraně životního prostředí 

38 % 

Firma nezanedbává prosazování rovných příležitostí pro muže i ženy a 38 % 
                                                 
26  Pavlík a Bělčík, 2010, s. 31 
27  Srov. Prskavcová, 2008, s. 29 
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pracovníky různých národností a menšin 

Společnost vnímá názory zákazníků i svého okolí a bere je při svém 

rozhodování na vědomí 

34 % 
 

Firma se aktivně zapojuje do činností ve svém okolí 33 % 

Produkty nebo služby společnosti zvyšují životní úroveň obyvatel 31 % 

Firemní hodnoty a její pracovní postupy odpovídají mému přesvědčení 29 % 

Společnost dotuje nebo finančně podporuje ze svého zisku služby nebo zboží, 

které ostatním pomáhají 

27 % 

Zdroj výzkum Gollin Harris „Doing Well by Doing Good, 2005“28 

 

Průzkum ohledně vnímání neetických postupů firem ve VB a ČR 

Neetické postupy jsou dlouhodob ě 
nevýhodné

VB; 82,1%

ČR; 54,3%

Neetické postupy jsou dlouhodob ě 
výhodné

VB; 10,3%

ČR; 38,2%

 

Zdroj Transparency International 29 

 

1.6 CSR v ČR  
CSR v ČR se podle Pavlíka a Bělčíka objevuje až v souvislosti s celosvětovým 

trendem ve 2. polovině 90. let.30 V 90. letech došlo k prudkému nárůstu podnikání 

bez důrazu na etickou stránku. Jedinou hodnotou byla maximalizace vlastního 

zisku.  

CSR se do řady firem v ČR dostává na základě požadavku ze zahraničí. Národní 

pobočky jsou nuceny dodržovat hodnoty nadnárodního celku, který aplikuje 

koncept CSR v rámci svého celého řetězce. V současné době je však již patrná 

                                                 
28  Odpovědné podnikání v kostce, s.7 
29  Pavlík a Bělčík, 2010, s. 30 
30  Srov. Pavlík a Bělčík, 2010, s. 22 
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snaha zdejších firem o začlenění konceptu CSR do strategie podniku. Je důležité 

říci, že na lokální úrovni celá řada firem realizovala a realizuje principy CSR zcela 

přirozeně i bez  CSR strategie (péče o zaměstnance, podpora místních organizací 

apod.). 

CSR v ČR se pomalu začíná rozšiřovat. Podle Krymlákové na to mají vliv 

instituce, které podporují a propagují společenskou odpovědnost firem. Podporují 

firmy v nastavování principů CSR, iniciují změny v dané oblasti, hodnotí a oceňují 

aktivity firem v této oblasti. Vhodné podmínky pro CSR aktivity samozřejmě musí 

nastavovat stát svou legislativou. Sám stát by měl dodržovat principy CSR, 

v českém prostředí především se zaměřením na transparentnost a etiku.31 

V neposlední řadě rozvoji CSR napomáhá i Evropská unie, jejímž je Česká 

republika členem. Jak je již dříve zmíněno, EU považuje CSR za jeden z nástrojů, 

jak zvyšovat konkurenceschopnost celé Evropy. 

Podle Krymlákové mají na rozvoj CSR vliv také média. Česká média poskytují 

však minimální prostor pro veřejně prospěšné aktivity komerčních subjektů. Jako 

důvod uvádí nedostatečnou atraktivnost, obavy ze státem zakázané reklamy a 

nařčení ze spolčení se zmiňovanou firmou. Medializace veřejně prospěšných aktivit 

firem by vedlo k rozšíření této oblasti, stávalo by se to běžnějším.32 Podobně vidí 

situaci i české firmy, které se shodly na problému nezájmu médií a veřejnosti 

obecně o tato témata, veřejnost podle nich nedostává informace o CSR v ČR. Navíc 

firmy v českém prostředí málo komunikují veřejně prospěšné aktivity, protože se 

obávají, že se tato jejich snaha ve finále obrátí proti nim.33 

O rozšíření CSR vypovídá i to, kdo je v českých firmách zodpovědný za 

realizaci CSR ve firmě. Podle Trnkové má 10 % firem zaměstnance, který se 

zabývá jen CSR. Samozřejmě to se týká velkých firem.34 U malých firem 

samostatný zaměstnanec nemá opodstatnění. Pokud není vyčleněn speciální 

                                                 
31  Srov. Krymláková, 2009, s.95 
32  Srov. Krymláková, 2009, s. 101 
33  Srov. Trnková, 2004, s. 20 
34  Srov. Trnková, 2004, s. 21 
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pracovník, spadá zpravidla tato oblast do kompetencí PR, marketingu nebo 

personalistů. 

Podle průzkumu, který byl realizován v roce 2003 v ČR, celých 99 % 

zúčastněných firem souhlasilo s výrokem: „Firma by se vedle vytváření zisku měla 

také aktivně angažovat ve prospěch společnosti, ve které vyvíjí své komerční 

aktivity.” 35 České firmy se však již neshodly v tom, zda CSR  “musí mít obchodní 

základ a dávat obchodní smysl nebo zda je aktivitou, která je součástí slušného 

podnikání, nikoliv nástrojem na zvýšení prodeje a reputace.” 36 

 

Tabulka 2 - Motivace firem k CSR v ČR 

Firemní přesvědčení 93 % 

Přilákat a udržet zaměstnance 59 % 

Patří do PR / marketingu 56 % 

Konkurenční výhoda 45 % 

Vylepšuje reputaci firmy 32 % 

Zahraniční ústředí / partner 19 % 

Odpočet z daní  5 % 

Konkurence se mu věnuje 4 % 

Jiné 3 % 

Tlak z vnějšku  0 % 

Zdroj Trnková37 

 

Firmy za důležitou oblast CSR považují péči o zaměstnance, transparentnost, 

ekologii a také spolupráci s neziskovým sektorem. Na druhou stranu dárcovství je 

uváděno velmi málo.38 Tento rozdíl je patrně způsoben tím, že firmy volí spolupráci 

s neziskovým sektorem více na úrovní partnerství, společných projektů, než aby se 

jednalo o klasické dárcovství.  

                                                 
35  Trnková, 2004, s. 19 
36  Trnková, 2004, s. 27 
37  Trnková, 2004, s. 25 
38  Trnková 2004, s. 22 
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Níže uvádím další výstupy výzkumu, který byl realizován mezi českými 

firmami. 

„S neziskovými organizacemi spolupracuje 49 % zúčastněných firem. V případě 

podporovaných organizací se většinou jedná o organizace zaměřené na děti nebo 

postižené, případně organizace zaměřené na ochranu přírody. Kontroverzní témata 

(duševně nemocní, domácí násilí, staří lidé) byla zastoupena ojediněle...Šestnáct 

firem zdůraznilo aspekt dlouhodobosti partnerství, jednalo se téměř výhradně o 

firmy se zahraničním investorem nebo firmy, které jsou součástí nadnárodní 

korporace...Z hloubkových interview vyplynula obava firem spojovat svá jména s 

málo známými, "neprověřenými" subjekty. Podle vlastních slov firmy hledají 

spolehlivého a důvěryhodného partnera, který dokáže pracovat profesionálně a 

ekonomicky efektivně. 

Dárcovství se věnuje 44 % zúčastněných firem. Dárcovské strategie, případně 

každoroční alokace prostředků na dary lze vysledovat u velkých firem, případně 

středních firem navázaných na zahraničí. Malé firmy přispívají spíše jednorázově a 

bez strategie. 

Ve 21 % firma přímo provozuje vlastní nadační činnost (přes firemní nadaci 

realizuje své dárcovství), přičemž jde především o velké firmy.“39 

 

1.6.1 Pohled české veřejnosti 

Laickou veřejností v ČR je někdy koncept společenské odpovědnosti vnímán ve 

smyslu filantropie, dárcovství. Tedy, že by firma měla věnovat co nejvíce 

prostředků pro blaho společnosti. Často ale opomíjí právě komplexnost tohoto 

konceptu.  

Krymláková se domnívá, že v české společnosti se jedinec zajímá jen o ty 

aktivity firmy, které se ho bezprostředně týkají jako zaměstnance, ekologa nebo 

sportovního fandu. Jako zákazník se ale o jiné aktivity firmy nezajímá. Český 

                                                 
39 Trnková, 2004, s. 22 - 23 



 

23 

zákazník stále ještě většinou volí podle ceny.40 Domnívám se, že za poslední roky 

v tomto směru nastává určitá změna a i u nás vzrůstá význam kvality výrobků a 

služeb, ale také dalších aktivit společnosti a jejího celkového image. 

 Často se také objevuje názor, že hlavní motivací firem k odpovědnému jednání 

a filantropii by mělo být právě nezištné dělání dobra. Například Čaník a kol. ve své 

definici zdůrazňuje, že se „jedná o koncept, kdy firma dobrovolně přebírá 

spoluodpovědnost za blaho a udržitelný rozvoj moderní společnosti a současně 

očekává zachování konkurenceschopnosti a ziskovosti, přičemž se nejedná o dva 

protichůdné cíle.“41 Přínosem CSR je právě to, že má pozitivní dopad na společnost 

i na firmu. Především pro žadatele o podporu je důležité pohled změnit z přístupu 

„firmy by to měly dělat“ na přístup „jak firmy namotivovat, aby CSR chtěly dělat“. 

Podle průzkumu veřejného mínění v oblasti CSR, realizovaného STEM, se „velká 

část veřejnosti (2/3 dotazovaných respondentů) domnívá, že firma by měla dělat víc 

než jen vytvářet zisk a platit daně.“42 Je ale potřeba i na straně veřejnosti, 

legislativy, médií a neziskových organizací v tomto firmy podporovat a motivovat. 

 

Vnímání společenské odpovědnosti v ČR43 

V roce 2010 realizovala firma GfK ve spolupráci s platformou Byznys pro 

společnost výzkum ohledně vnímání společenské odpovědnosti českou veřejností. 

Důležitost společenské odpovědnosti firem přikládá 81,5 % dotázaných. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40  Srov. Krymláková, 2008, s. 104 
41  Kuldová, 2010, s. 19 
42  Trnková, 2004, s. 19 
43  Vnímání společenské odpovědnosti v ČR, GfK, 2010 
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Tabulka 3 – Vnímání pojmu společenské odpovědnosti firem veřejností 

Odpovědnost k zákazníkům 92 % 

Odpovědnost k zaměstnancům 90 % 

Odpovědnost k dodavatelům a obchodním partnerům 85 % 

Odpovědnost k životnímu prostředí 84 % 

Odpovědnost k vlastníkům a akcionářům 81 % 

Pomoc sociálně znevýhodněným občanům 70 % 

Sponzoringové aktivity 65 % 

Zdroj výzkum GfK44 

 

Podle výzkumu 88 % respondentů zajímá, jak se firma chová k životnímu 

prostředí a 72 % respondentů hledí na to, jak se firma chová ke znevýhodněným 

občanům. 

Většina respondentů již někdy dala přednost výrobku, ze kterého šel výtěžek na 

charitu. Ochota koupit si takový výrobek se ale velmi snižuje v momentě, kdy je 

cena výrobku dražší. 

V USA je nejvýše kladena odpovědnost k zaměstnancům a etické jednání. Česká 

veřejnost klade velký důraz na odpovědnost směrem k zákazníkům, uspokojování 

potřeb zákazníků. O nákupu rozhoduje cena výrobku, je možné sledovat důraz i na 

kvalitu zboží. Chování firem zatím není pro zákazníky rozhodující. Tento trend ale 

bude pravděpodobně narůstat stejně jako v zahraničí. 

                                                 
44  Vnímání společenské odpovědnosti v ČR, GfK, 2010 
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2. Firemní filantropie 
Vzhledem k tomu, že se práce zabývá společenskou odpovědností firem 

z pohledu neziskového sektoru, budeme se dále zabývat oblastí CSR, kde dochází 

k největšímu propojení právě ziskového a neziskového sektoru. K setkání těchto 

dvou sektorů samozřejmě více či méně dochází i v dalších oblastech CSR.  

 

2.1 Vymezení pojmu 
Pojem filantropie vznikl ze slov „philein“ = milovat a „anthropos“ = člověk. Je 

to tedy jednání, jehož cílem je dobro člověka, společnosti. Pojem se začíná 

objevovat v 19.století, především v USA, kde rychle zbohatlí průmyslníci začali 

poskytovat dary na veřejně prospěšné aktivity.45 

Firemní filantropie se podle Fóra dárců „vyznačuje dobrovolností, svobodným 

rozhodnutím a vlastní vůlí. Je nositelkou pozitivních hodnot. Poskytuje péči a dává 

naději, vede ke spolupráci a lidské pospolitosti, inspiruje k angažovanosti a trvale 

udržitelnému rozvoji společnosti“46 

I ve firemní filantropii dochází k nejednoznačnosti pojmů. Pro firemní filantropii 

se někdy používá název dárcovství, což používám v textu jako synonymum.  

Někdy se sem řadí i sponzoring. Sponzoring je založen na tom, že firma za svůj 

příspěvek obdrží nějakou protislužbu, zpravidla ve formě reklamy. Sponzoring se 

netýká jen veřejně prospěšných aktivit. Jedná se tedy spíše o marketingový nástroj 

firmy. Nicméně i z této činnosti jdou finance na podporu neziskového sektoru. 

Uvádí se, že průměrný poměr ve firmách mezi dárcovstvím a sponzoringem je 60 

% ku 40 %.47 I když sponzorství nepočítám pod pojem firemní filantropie (jde spíše 

o obchod), platí některé informace v brožuře právě i o sponzorství. Nezisková 

organizace oslovuje firmy kvůli sponzoringu a zde je možné využít informace 

k oslovování a jednání s firmou. Samozřejmě je potřeba informace přizpůsobit. 
                                                 
45  Srov. Šobáňová, 2010, s.13 
46  Firemní filantropie, 2003, s. 4 
47  Srov. Pavol, 2001, s. 73 
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Hranice mezi dárcovstvím a sponzoringem je poměrně tenká. V současné době, 

kdy některé firmy přecházejí ke strategickému dárcovství, musí neziskové 

organizace nabídnout přínos jak pro společnost, tak pro firmu, nabídnout hodnotu, 

proč právě tato firma by měla podpořit jejich projekt. Otázka je, kdy se již jedná o 

protislužbu ze strany organizace a tedy sponzoring. Pro účely této práce rozlišujeme 

sponzoring od dárcovství právě typem uzavřené smlouvy (darovací smlouva X 

smlouva o službě). 

 

2.2 Firemní filantropie jako součást CSR 
Firemní filantropie je součástí společenské odpovědnosti firem. Firemně 

filantropické aktivity jsou realizovány napříč všemi pilíři společenské odpovědnosti 

firem (viz Triple – bottom – line), i když většina spadá pod sociální pilíř.  

Termíny společenské odpovědnosti firem a firemní filantropie se velmi často 

zaměňují. CSR je celkový přístup k podnikání, principy CSR prolínají celou firmu a 

všechny její procesy a činnosti. Firemní filantropie je pak jednou z částí CSR a je 

zaměřena na podporu veřejně prospěšných aktivit. 

Podle Pavlíka a Bělčíka někteří odborníci nepovažují dárcovství a sponzoring 

(firemní filantropii) za součást CSR. Sami autoři se ale přiklání k názoru, že je to 

jedna ze součástí společenské odpovědnosti firem a dodávají, že CSR „není o 

množství darovaných finančních prostředků – CSR je o přístupu, kterým je 

organizace řízena.“48 CSR jako celek je o odpovědném přístupu a tento se vztahuje 

i na komunitu, kde firma podniká. To, že se firma rozhodne společnost podporovat 

ještě jinak než předmětem podnikání, vyjadřuje její odpovědný přístup. O 

společenské odpovědnosti ale nerozhoduje objem prostředků na veřejně prospěšné 

aktivity. Není možné, aby se firma „vykupovala“ firemní filantropií a v ostatních 

oblastech se odpovědně nechovala. V takovém případě firma velmi riskuje svou 

                                                 
48  Pavlík a Bělčík, 2010, s. 46 
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reputaci a je na zvážení neziskové organizace, na kolik chce takové peníze využít a 

spojit se s neodpovědnou firmou.  

Propojení firemní filantropie se společenskou odpovědností firem zmiňuje i 

Šobáňová, která tvrdí, že firemní filantropie je celková strategie, která kromě 

sociálních cílů naplňuje i „podnikovou identitu, public relations a celkovou 

komunikační politiku a strategii.“49 Firemní filantropie je tak jeden z nástrojů 

společenské odpovědnosti firem, který se výrazně podílí na celkových pozitivních 

přínosech CSR viz kapitola 1.4. 

 

2.3 Přínos pro firmy 
Firemní filantropie stejně jako CSR by kromě pozitivního dopadu pro společnost 

měla mít pozitivní přínos i pro firmu. Velmi často je možné setkat se s názorem, že 

tyto aktivity jsou správné jen v momentě, kdy z toho firma nic nemá. Není možné 

zapomínat, že primárním úkolem firmy (i v rámci CSR) je vytváření zisku. Tento 

přístup by vlastně po firmách požadoval, aby se vykupovaly za to, že jsou 

úspěšné.50 A pravděpodobně by způsobil, že by firmy do těchto aktivit 

neinvestovali dlouhodobě.  

Podle Fóra dárců má firemní filantropie klíčový význam v PR a marketingu, 

pomáhá zlepšovat jméno firmy.51 Firma tak dává najevo, jaké hodnoty jsou pro ní 

důležité. Firemní filantropie má pozitivní dopad například na loajalitu zaměstnanců, 

jejich produktivitu. I díky firemní filantropii má CSR přínosy uvedené v kapitole 

1.4 a proto by měla být zapracovaná do celkové strategie firmy.  

Podle Steinerové má firemní filantropie vliv na věrnost zákazníků, umožňuje 

firmě lepší přístup k místním zdrojům a přináší sebou nové obchodní příležitosti.52 

                                                 
49  Šobánová, 2010, s. 13 
50  Srov. CSR Fórum, 1/2010, příloha s. 4 
51  Srov. Firemní filantropie, 2003, s. 5 
52  Srov. Steinerová, 2008, kapitola 2.3 
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Podle výzkumu v USA až 83 % Američanů vnímá lépe podnik, který podporuje 

veřejně prospěšné aktivity. 65 % zákazníků si koupí raději výrobek, který je spojen 

s veřejně prospěšným projektem. Zde je tedy patrný vliv na konkurenceschopnost 

podniku. 87 % zaměstnanců je loajálnějších k zaměstnavateli, který daruje finance 

místní komunitě.53  

Někdy se firmy obávají reakce zaměstnanců na poskytnuté dary. Především u 

menších firem, může dojít k obavám, že zaměstnanci budou chtít daný obnos 

rozdělit na své mzdy. Argumentem v takovém případě může být, že firma je stejně 

jako její zaměstnanci součástí komunity (corporate citizenship) a stejně tak by se 

měla starat o komunitu, kde podniká. Aktivní občanství ale není zatím v ČR příliš 

rozšířené. Firemní dárcovství navíc v žádném případě není jen o darování peněz. 

Možností spolupráce je celá řada a je možné je i kombinovat. Firma tak může 

podporovat veřejně prospěšný projekt svými znalostmi, odbornou prací nebo 

například ve formě firemního dobrovolnictví.  

 

2.4 Filantropie v ČR 
Filantropie v ČR má svá specifika, už jen tím, že se spíše můžeme setkat 

s pojmem charita,54 který má většinou podtext jednorázového darování bez 

očekávání přínosů pro dárce. Podle Nadace Via vstoupil termín firemní filantropie 

do ČR spolu s nadnárodními korporacemi. Neznamená to, že by firemní dárcovství 

nastalo až s jejich příchodem. Firmy velmi často věnují finanční prostředky, ať už 

formou sponzoringu nebo dárcovství, na lokální úrovni. S velkými nadnárodními 

společnostmi a s příchodem trendu CSR, se to více zvýraznilo a je možné sledovat 

nárůst prostředků na veřejně prospěšné aktivity.55  

                                                 
53  Srov. Krejčová, 2003 s. 24 
54  Srov. Šobáňová, 2010, s. 13 
55  Srov. web http://via.ecn.cz/cz/radce-darce/pro-firmy/firemni-darcovstvi, 12.3.11 
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Důkazem toho jsou i údaje Ministerstva financí ČR, které sleduje dary odečtené 

ze základů daně. Zvyšování darů může být ovlivněno i tím, že firmy toto 

zvýhodnění využívají častěji. 

 
 
Tabulka 4 - Přehled dárců v ČR podle darů odečtených ze základů daně 

Rok Počet dárců Objem darů (v mld. Kč) Průměr 

2000 9 419 0,75 79 202 Kč 

2001 10 626 1,02 95 803 Kč 

2002 13 888 1,95 140 409 Kč 

2003 12 223 1,55 126 401 Kč 

2004 13 947 2,07 148 276 Kč 

2005 15 997 2,16 134 963 Kč 

2006 16 768 2,49 148 318 Kč 

2007 18 624 2,37 127 108 Kč 

Zdroj Nadace Via 56 

 
Šobáňová nepovažuje firemní filantropii v ČR za zavedenou součást 

společenského života, tak jako například v USA.57 Poslední dobou ale počet dárců a 

tím pádem i objem prostředků vzrůstá. Podle Šobáňové dochází k nárůstu podílu 

firemních dárců v ČR, jsou ochotnější k dlouhodobější spolupráci, spíše jsou to 

velké firmy se zahraničním investorem nebo jsou součástí nadnárodní korporace.58 

Typické pro české dárcovství je, že jejich dárcovství není moc propracované, darují 

jednorázově na základě žádosti.59  

                                                 
56  web http://via.ecn.cz/cz/radce-darce/pro-firmy/firemni-darcovstvi, 12.3.11) 
57  Srov. Šobáňová, 2010, s. 13 
58  Srov. Šobáňová, 2010, s. 72 
59  Srov. Krymláková, 2009, s.103 
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V průvodci firemní filantropie se podle průzkumu dárcovství věnuje 67 % firem 

v ČR. Přičemž největší procento bylo u firem velkých 86 %, u středních firem to 

bylo 72 % a i většina malých firem uvedla, že se dárcovství věnuje (58 %)60 

V ČR stejně jako v zahraničí je nejčastější formou dárcovství podpora 

finanční.61 Podle Krejčové se o finanční dárcovství jedná v 85 % případech.62 

Velmi často se jedná o jednorázovou podporu na rozličné projekty. V poslední době 

je ale možné sledovat čím dál tím větší strategické nastavení firemní filantropie. 

Především větší firmy, které darují velké obnosy, chtějí vědět, kam jejich finance 

jdou a čemu pomáhají. O tomto trendu svědčí i snahy firem své investice do 

komunity sledovat ve formě různých metodik (například metodika LBG).  

Firmy se snaží spojit s konkrétní oblastí, která odpovídá hodnotám firmy, jejímu 

image a je tam souvislost s předmětem podnikání firmy.  

Již v roce 2004 23 % firem realizovalo společný projekt s neziskovou 

organizací. Samozřejmě přímá jednorázová podpora neziskové organizaci velmi 

převládala (96 % z firem, které darovaly). Dlouhodobou spolupráci pak uvedlo 50 

% firem.63 Ačkoliv přímá jednorázová podpora je stále velmi rozšířená, pomalu se 

přechází k dárcovství strategickému.64  

Kromě toho čím dál tím více dochází k propojení jednotlivých částí společenské 

odpovědnosti firem. V momentě, kdy firma zapracuje principy CSR do celé 

strategie podniku, nabízí se přímo propojení jednotlivých částí. Tak například firma 

spojí finanční podporu neziskové organizace s firemním dobrovolnictvím jako 

benefitem pro zaměstnance. 

Podle průzkumu Fóra dárců české firmy poměrně často darují organizacím 

v regionu, kde sami působí. Podle průzkumu z roku 2000 tak daruje až 79 % 

                                                 
60  Srov. Průvodce firemní filantropií, 2006, s. 3 
61  Srov. Průvodce firemní filantropií, 2006, s. 5 
62  Srov. Krejčová, 2003, s. 28 
63  Srov. Průvodce firemní filantropií, 2006, s. 14 
64  Srov. http://via.ecn.cz/cz/radce-darce/pro-firmy/firemni-darcovstvi, 12.3.11 
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firem.65 Upevňují tím své místo v komunitě a naplňují také jeden ze základních 

principů CSR, že firmy by měly část svých zisků vracet do komunity, kde 

podnikají. 

Velmi často je možné se setkat s názorem, že v době krize firmy začnou šetřit 

právě v oblasti CSR a filantropie. Většina velkých firem si ale velmi dobře 

uvědomuje přínos CSR oproti investicím. V době krize firma potřebuje motivovaný 

a loajální pracovní tým, potřebuje dobré jméno a pozici na trhu. CSR zpravidla není 

oblastí, kde by firmy škrtaly výdaje. Pravdou je, že se spíše o oblast začnou zajímat 

strategicky, zda prostředky investují efektivně. 

 
2.4.1 Realizace filantropie v českých firmách 

Většina velkých firem má spíše pasivní přístup, to znamená, že vybírá z došlých 

žádostí o dar. Aktivní přístup, kdy firma vybírá NO, kterou podpoří, mají spíše 

menší podniky. Důvodem může být i to, že nedostávají tolik žádostí ze strany 

neziskových organizací.66  

České firmy zpravidla svůj dárcovský program realizují samostatně, vyčleněním 

osob, které mají firemní filantropii v popisu práce. U těch, které darují nárazově, to 

ani není součástí náplně práce. Jen 21 % využívá pro dárcovství prostředníka, který 

se věnuje organizování dárcovství.67  

Podle výzkumu Fóra dárců, více jak polovina firem využívá při schvalování 

několik kol. To znamená, že osoba, která přijímá a zpracovává žádosti o podporu, 

není osoba, která rozhoduje o poskytnutí daru, realizaci projektu.68 Kdo o 

poskytnutí daru rozhoduje záleží většinou na velikosti firem. U malých firem 

rozhoduje přímo majitel, u velkých firem, pak může být vyčleněno oddělení, které 

                                                 
65  Srov. Krejčová, 2003, s- 34 
66  Srov. Pavol, 2001, s. 76 
67  Srov. Pavol, 2001, s. 79 
68  Srov. Sponzorství a dárcovtsví českých podniků, 1999, in zelená kniha, s 31 
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o tomto rozhoduje podle nastavení rozpočtu. U velkých firem rozhoduje o 

poskytnutí daru nejvyšší vedení jen v necelých 50%.69  

Většina firem uzavírá smlouvu o poskytnutí daru, především pokud mají 

strategii dárcovství. Nejvíce se to pak týká firem se zahraničním  kapitálem.70  

 

2.5 Strategický přístup v oblasti firemní filantropie 
Jak jsem již několikrát zmínila v oblasti firemní filantropie se přechází ke 

strategickému dárcovství. Přechází se z postupu „chtěli/měli bychom něco darovat“ 

na postup, „když už darujeme, má to smysl? A jaký přínos to pro nás může mít?“ 

Velké firmy zjistily, že jdou nezanedbatelné objemy prostředků a nikdo nesleduje 

kam. V momentě, kdy začali dary sledovat, zjistili, že je tato oblast velmi nahodilá, 

nestrukturovaná. To ve finále může vést i ke zhoršení pověsti firmy, protože u 

nahodilého dárcovství může snadno vzniknout dojem, že se dělá jen kvůli jménu, 

jen proto, že by se mělo dělat a že v tom není žádný hlubší záměr. U nahodilého 

dárcovství, které nemá přesně stanovená kritéria pro udělení příspěvku, může také 

docházet ke zneužívání.  

Firmy se v současné době chtějí spojit s nějakým společenským tématem a to 

strategicky a cíleně podporovat. Taková podpora může ve finále stát méně peněz, 

přitom mít více užitku a také být více vidět. Firma, která spojí své jméno 

s konkrétní oblastí a tuto systematicky podporuje, působí důvěryhodněji jak na 

veřejnosti tak mezi zaměstnanci. Pomoc je transparentnější. Firma dokáže lépe 

obhájit smysl takových darů.  

Jasně definovaná strategie dárcovství, vymezená oblast podpory, jasná kritéria 

pro poskytnutí daru vedou navíc ke snížení počtu žádostí o podporu. Neziskové 

organizace dostávají jasnou zprávu s jakými projekty se mohou o podporu ucházet, 

ví, že projekty musí být v souladu s firemní kulturou.71 

                                                 
69  Srov. Pavol, 2001, s. 83 
70  Srov. Pavol, 2001, s. 84 
71  Srov. Průvodce firemní filantropií, 2006, s. 23 
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Strategický přístup mají zatím v ČR vypracovány spíše větší, nadnárodní firmy 

(nad 250 zaměstnanců), strategický přístup alespoň částečně má ale i skoro 40 % 

středních podniků (50 – 249 zaměstnanců).72  

Se strategickým přístupem také souvisí propojení jednotlivých oblastí CSR. 

Firmy už nechtějí „jen“ darovat peníze. Zuzana Smolinsky z ING to shrnula stručně 

„Chceme se na projektech, které podporujeme, podílet.“73 Firmy oceňují pokud 

neziskové organizace předkládají projekty a ne klasické žádosti o dar. Kromě 

financí mohou firmy nabídnout své znalosti, prostory, dobrovolníky a mnoho 

dalšího a zpravidla ocení, pokud organizaci nejde jen o finance. 

                                                 
72  Srov. Průvodce firemní filantropií, 2006, s. 26 
73  CSR Forum 1/2010, Příloha s.8 
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3. Neziskový sektor 
Pro účely této práce pod termínem neziskové organizace (NO, organizace) 

rozumíme občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, případně i nadace a 

nadační fondy v momentě, kdy jsou v roli žadatele o pomoc, nikoliv prostředníkem. 

Vzhledem k tomu, že v současné době není pevně ukotven termín veřejné 

prospěšnosti, používám i tento termín především ve spojení s projekty a aktivitami. 

Podrobným nastavením neziskového sektoru a zákony pro tuto oblast není potřeba 

se vzhledem k cíli práce detailně zabývat. Následující kapitola se zabývá spíše těmi 

oblastmi neziskového sektoru, které jsou důležité pro spolupráci s firemními 

partnery, případně které daná spolupráce může ovlivnit. 

Neziskové organizace nabízí služby důležité pro celou společnost. Jsou 

svědomím společnosti, upozorňují na problémy a nabízí možné cesty ke zmírnění 

dopadů nebo řešení problémů. Jejich postavení ve společnosti však nebývá příliš 

vysoké. Veřejnost o neziskovém sektoru moc neví, jen 23 % lidí zná činnost nějaké 

neziskové organizace ve svém okolí.74 Podle Šobáňové je “chápání smyslu činnosti 

nevýdělečných organizací širokou veřejností na samém počátku.”75 Pokud to 

budeme vztahovat k ziskovému sektoru, ten považuje velmi často neziskové 

organizace za nadšené amatéry, postrádá u nich profesionalitu.  

 

3.1 Moderní nezisková organizace 
Současná doba klade větší nároky i na neziskový sektor. Neziskových organizací 

v ČR je velká řada. Pokud chce být organizace úspěšná, nestačí jí dnes „jen” 

vykonávat dobro. Efektivně fungující organizace je věrohodná, má dobré jméno (i 

mezi zaměstnanci). Má jasný cíl a poslání. Její hospodaření je průhledné. Je 

                                                 
74  Srov. Pavol, 2001, s. 34 
75  Šobáňová, 2010, s. 11 



 

35 

schopná propagovat a medializovat svou činnost. Má široký okruh příznivců, dárců 

a daří se jí získávat finance.76  

Moderní nezisková organizace o sobě musí dát vědět, musí být transparentní a 

odpovědná. I v neziskovém sektoru je velká konkurence a pokud organizace chce 

přežít, musí se dokázat prosadit, odlišit od ostatních a být výjimečná v přístupu ke 

klientům i podporovatelům.77  

Aby se organizace mohla prezentovat musí mít organizace jasně a srozumitelně 

definované poslání. Veřejnosti musí být jasné proč tu organizace je, v čem je její 

přínos a čemu by tak dárce v případě poskytnutí daru pomohl. 

Moderní organizace by měla sledovat trendy ve společnosti, být citlivá na 

aktuální potřeby společnosti. Nové téma může být také výhodou při žádosti o 

podporu projektu, téma a cílová skupina však nesmí být příliš kontroverzní. 

Moderní nezisková organizace se musí starat o své jméno a svou pověst, protože 

to je její velká výhoda a také nabídka pro dárce. Firemní dárci potřebují neziskové 

organizace, které jsou transparentní a důvěryhodné a v okolí jsou známé. U 

individuálních dárců je pak dobré jméno organizace jeden z hlavních vlivů na 

rozhodnutí. Nezisková organizace by se měla zapojovat do dění v regionu, pořádat 

akce pro veřejnost. Je potřeba si uvědomit, že díky dobrému jménu je možné 

získávat finance a tak realizovat poslání a cíle organizace.  

V českém prostředí se velmi často opomíjí aktivity, které nepřináší okamžitý 

přínos, finance. Tento postoj je poněkud krátkozraký. Je potřeba si uvědomit, že na 

každé akci mohou být budoucí dárci (individuální i firemní), budoucí 

spolupracovníci a podporovatelé, sympatizanti organizace a její přirození 

propagátoři. Už jen to, že organizace je vidět ve společnosti, může velmi usnadnit 

žádost o dar nebo dokonce způsobit oslovení přímo firemním dárcem. 

                                                 
76  Srov. Šedivý a Medlíková, 2009, s. 84 
77  Srov. Šedivý a Medlíková, 2009, s. 37 
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V praxi je možné se setkat s přístupem, kdy se na propagaci a shánění financí 

pro organizaci hledí jako na vedlejší, okrajovou činnost vedle naplňování poslání. 

Některé organizace vnímají shánění peněz jako něco ponižujícího, souvisí to i se 

zažitým postojem ve společnosti, že o penězích se nemluví, natož si o ně říkat. Je 

potřeba si ale uvědomit, že dělat dobro je velmi náročné a stojí to hodně peněz. Je 

potřeba, aby organizace toto dobro dělaly dobře, kvalitně. Je potřeba 

profesionalizace. Aby organizace mohly naplňovat své poslání, potřebují na to 

získávat zdroje. Šobáňová uvádí, že na shánění financí jde až 1/3 veškeré práce 

neziskové organizace.78 Shánění financí je tedy zcela legitimní a potřebnou součástí 

neziskové organizace. Navíc v dnešní době mohou organizace přicházet se 

zajímavými projekty a dárcům nabízet zapojení do těchto projektů. Právě vědomí 

správnosti projektu a přesvědčení o jeho potřebnosti může neziskovým organizacím 

shánění financí ulehčit. Zdaleka už tedy nemusí jít o žádání ve smyslu “žebrání”. 

 

3.2 Financování neziskových organizací 
Mezi hlavní problémy neziskového sektoru dlouhodobě patří nedostatek financí. 

Podle staršího průzkumu nepociťují organizace až tak nedostatek financí ze strany 

státu, ale spíše nedostatek financí ze strany soukromých dárců a jako závažný 

problém také vidí jejich nedostatečné daňové zvýhodnění.79 Od té doby již došlo 

k navýšení možného odpisu ze 2 % na 5 %. S požadavkem rozvoje dárcovství od 

soukromých osob souvisí i pocit uznání neziskového sektoru ze strany veřejnosti. 

V nejbližší době dojde k úbytku financí z grantů a to především těch evropských. 

Cesta získávání darů od soukromých dárců je tak čím dál tím potřebnější. 

 

 

 

                                                 
78  Srov. Šobáňová, 2010, s. 60 
79  Srov. Pavol, 1998, s. 6 
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Tabulka 5 – Nejvíce využívané zdroje neziskovými organizacemi 

Státní správa a samospráva 39,29 % 

Z vlastní činnosti 13,1 % 

Podnikatelé a obchodní společnosti 11 % 

Členské příspěvky 10,4 % 

Z jiné činnosti 7,9 % 

Individuální dárci 7,6 % 

Nadace a nadační fondy 6,2 % 

Zdroj Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací80 

 
U rozpočtů neziskových organizací je časté, že se zde objevuje jeden hlavní 

příjem, který je doplňován dalšími 2-3 zdroji. Takový rozpočet s sebou nese velké 

riziko v momentě, kdy vypadne nebo se zredukuje hlavní zdroj. Vícezdrojové 

financování je často také podmínkou žádostí o podporu, grant.  

V ČR velká část neziskového sektoru pracuje s ročním cyklem financování,81 

což vychází především z grantů a dotací, které jsou zpravidla poskytovány na rok. 

Neziskové organizace většinou nemají finanční plán na delší období.  

 

3.3 Fundraising  
Z výše uvedených důvodů se čím dál tím více i v ČR rozšiřuje tzv. fundraising. 

Moderní nezisková organizace pro svou stabilitu a dlouhodobou existenci potřebuje 

vícezdrojové financování. Čím více zdrojů organizace využívá, tím je stabilnější. 

Čím více zdrojů chce organizace využívat, tím více potřebuje fundraising.82 

Už ze slova fundraising je zřejmé, že se jedná o navyšování fondů, zdrojů. Jde o 

„metody, postupy a nástroje působení na okolí a návazné získávání prostředků 

                                                 
80  Novotný a Lukeš, 2008, s. 73 
81  Srov. Novotný a Lukeš, 2008, s. 71 
82  Srov. Šedivý a Medlíková, 2009, s. 45 
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(finančních i jiných) na zajištění činnosti organizace.“83 Nejde tedy jen o finance, 

ale také o získávání podporovatelů, dobrovolníků, věcných darů a čehokoliv, co 

pomůže NO realizovat poslání. Podle Šobáňové jde o systematickou činnost, jejímž 

výsledkem je získání zejména finančních prostředků na činnost organizace, ale 

zároveň v tom vidí i možnost “jak druhé motivovat k dobrým skutkům, jak je 

přesvědčit, že peníze nejsou všechno a dát jim možnost darovat i svůj čas, zájem a 

důvěru.”84  

Úspěšný fundraising je úzce propojen s propagací organizace, s managementem 

a prostupuje všemi činnostmi organizace. Úspěch je založen na podpoře celého 

týmu, na efektivní komunikaci a to i uvnitř organizace. 

Častým argumentem neziskových organizací je, že na fundraisera nemají 

finance. Je potřeba si ale uvědomit, že fundraising se i přes počáteční investice 

v dlouhodobém hledisku výrazně vyplatí. Pokud tedy organizace má v plánu své 

poslání realizovat dlouhodobě, posilovat své postavení v neziskovém sektoru, 

rozšiřovat své služby a zkvalitňovat stávající, měla by si uvědomit, že “krátkodobé 

zdroje mají nízké náklady na pořízení, ale jsou krátkodobé a nárazově skončí. 

Oproti tomu náklady na pořízení dlouhodobě stabilních zdrojů jsou výrazně vysoké, 

ale v dlouhodobém měřítku přinášejí stabilní příjem.”85  

Moderní nezisková organizace, i přes stálou převahu ročních finančních 

příspěvků, by měla mít dlouhodobý finanční plán, mít stanovenou strategii 

získávání prostředků, plán oslovování dárců a práce s nimi, plán práce 

s alternativními zdroji v případě selhání stávajícího zdroje. 

 
 
 

                                                 
83  Hroncová 2010, s. 52 
84  Šobáňová, 2010, s. 7 
85  Šedivý a Medlíková, 2009, s. 40 
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3.3.1 Základní pravidla fundraisingu 

Jana Ledvinová definovala zlatá pravidla fundraisingu86  

- Přesvědčit druhé, může jen ten, kdo je sám přesvědčený 

- Nezískáváme peníze, ale člověka 

- Chceme-li od někoho něco získat, musíme vycházet z jeho potřeb, snažit se najít 

společný zájem a uspokojit ho 

  

Kromě těchto, zde uvádím i další základní pravidla 

- Dárci se musí dozvědět, že jejich finance potřebujete. 

- Organizace musí dobře prezentovat, co dělá, aby byl dárce přesvědčen, že je 

výhodné poskytnout podporu.87  

- Dozvědět se co nejvíce o potenciálním dárci, zda už někdy daroval, na jaké 

projekty. 

- Pokud organizace začíná, měla by si zkusit nejprve menší fundraisingové věci.88  

- Za nejúčinnější fundraisingovou metodu je považováno osobní setkání s dárcem.89 

- Využívat i možností setkání na veřejných akcích, konferencích, ale i oslavách 

města apod. Je potřeba, aby organizace na takových akcích působila nevtíravě, 

nenásilně informovala o aktivitách.90  

- Nebát se pro první kontakt využít známé.91 V českých podmínkách se tento postup 

často považuje za neetický. Oslovovat své nejbližší okolí je ale zcela přirozené. I 

firmy, když budou chtít podpořit neziskovou organizaci, pravděpodobně budou 

hledat mezi svými zaměstnanci. 

                                                 
86  Ledvinová dle Šobáňové, 2010, s. 10 
87  Srov. Šobáňová, 2010, s. 10 
88  Srov. Šobáňová, 2010, s. 35 
89  Srov. Šobáňová, 2010, s. 35 
90  Srov. Šobáňová, 2010, s. 37 
91  Srov. Šobáňová, 2010, s. 36 
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- Dodržovat pravidla efektivní komunikace, aktivně naslouchat. Henry Ross 

považuje za úspěšné jednání takové, které se skládá ze 40 % mluvení a 60 % 

naslouchání.92  

- Pokud organizace dárci umožní bez výčitek říci NE, nechává tak otevřená vrata pro 

budoucí ANO. Dárce se dozví o organizaci, bude mít v povědomí, že něco 

takového existuje, může se o organizaci zmínit známým apod.93  

- Především při neúspěchu je důležité myslet na to, že jednání organizace ovlivní 

celkový vztah dárce k filantropii. Setkání by tak mělo končit v dobrém, organizace 

by měla ocenit zájem a čas dárce. 

- Organizace musí mít na paměti, že úspěch fundraisingových aktivit je velmi nízký, 

je potřeba trpělivosti a hodně práce. Fundraiser i tým musí počítat s tím, že častěji 

uslyší ne. 

 

Ve fundraisingu hraje velkou roli osobnost fundraisera, zde uvádím jeho 

základní kompetence94:  

- Schopnost prezentace, jednání a vyjednávání 

- Komunikační zdatnost 

- Empatie 

- Argumentační dovednosti 

- Myšlení v souvislostech 

- Kreativita 

- Ztotožnění se s posláním organizace, přesvědčení o projektu 

- Schopnost vyrovnat se s odmítnutím 

- Práce v týmu 

 
 

                                                 
92  Srov. Šobáňová, 2010, s. 43 
93  Srov. Šobáňová, 2010, s. 9 
94  Převzato Šedivý a Medlíková, 2009, s.7 
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4. Spolupráce mezi ziskovým a neziskovým 
sektorem 

V následující kapitole se budeme věnovat spolupráci mezi neziskovými 

organizacemi a firmami a nejčastějším formám. Výčet určitě není kompletní a navíc 

se formy spolupráce stále vyvíjí, jednotlivé formy se různě kombinují. 

V České republice existuje zatím ne zcela využitý prostor pro společné projekty 

firem a neziskových organizací. To proč zatím společné projekty nejsou využívané 

v takové míře, v jaké by mohli, je spojeno s neslučitelnými očekáváními firem a 

NO, neschopnost propojit poptávku s nabídkou, nedostatečná aktivita ze strany NO, 

malá profesionalita organizací.95 Není vždy jednoduché, aby projekt splňoval jak 

cíle firemní podpory, tak poslání a cíle neziskové organizace. 

Za nejnižší stupeň spolupráce je považována jednorázová finanční pomoc, která 

je náhodná a založená na pocitu dárce. Na druhé straně je pak systematická a 

dlouhodobá podpora zaměřená na tematickou nebo geografickou oblast.96 Právě 

tato varianta se ve firemním dárcovství začíná rozšiřovat, jedná se spíše o investici 

do společnosti. Právě tato varianta má přínosy pro společnost i firmu. V ČR je toto 

někdy vnímáno jako něco za něco v tom negativním slova smyslu,97 přitom tato 

forma spolupráce má více výhod než charita a to nejen pro firmu. V zahraničí se 

pro ni používá termín win – win situace, tedy situace, která je přínosná pro obě 

strany. Bohužel v Česku je občas cítit, že to veřejnost považuje za neetické. 

Systematická podpora může jít přes nadace, nadační fondy nebo je realizována 

ve formě společných projektů. Na společném projektu se nezisková organizace 

podílí nápadem, odbornými znalostmi, realizací. Firma pak pomáhá s financováním 

a propagací.98 V poslední době se toto rozdělení poněkud posouvá. Propagace se 

očekává i od neziskové organizace. Na druhou stranu firma může pomáhat s 

                                                 
95  Srov. Cesty k účinnému fundraisingu, 2004, s. 65 
96  Srov. Cesty k účinnému fundraisingu, 2004, s. 61 
97  Srov. Krymláková, 2010, s. 107 
98  Srov. Cesty k účinnému fundraisingu, 2004, s. 63 
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realizací projektu ve formě odborné pomoci, manažerského vedení či 

dobrovolnické pomoci. 

 

4.1 Formy podpory 
Možnosti spolupráce se neustále rozšiřují a jak jsem již několikrát zmínila, 

jednotlivé formy se mohou prolínat. O propojení aktivit je zájem ze strany firem, a 

to především těch, které mají strategii dárcovství a to je provázáno s celkovou 

koncepcí CSR. 

Je potřeba promyslet, jaká forma bude efektivní v daných podmínkách. Finanční 

podpora nemusí být vždy největší pomoc. 

Finanční dar – poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu, ale i na 

činnost organizace obecně. 

Věcné dary – může se jednat o nákup potřebného vybavení pro organizaci, 

stejně tak jako o darování vyřazených věcí firmy (například počítačů) nebo výrobků 

firmy. Případně firma realizuje sbírku věcí mezi zaměstnanci například při 

katastrofách. 

Čas zaměstnanců / firemní dobrovolnictví – firma může neziskovou 

organizaci podpořit také přímo prací svých zaměstnanců. Řada firem umožňuje 

svým zaměstnancům jít „dobrovolničit“ do neziskového sektoru. Jedná se zpravidla 

o jeden den v roce. Existují ale i formy jako například zapůjčení odborníka z firmy 

na delší období, na realizaci projektu. Jedná se o přirozené propojení firem a 

neziskového sektoru. 

Školení / odborná pomoc – firma může neziskové organizaci nabídnout školení 

například v marketingu a PR, ale také může proškolit zaměstnance či klienty 

v předmětu podnikání firmy (například ve finanční gramotnosti). Stejně tak může 

nabídnout své zaměstnance pro odbornou pomoc (například IT služby). 

Pro bono služby – firma poskytuje své služby neziskové organizaci zdarma 

nebo jen za náklady. 
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Stáž zaměstnance neziskové organizace přímo ve firmě 

Účast zaměstnanců firem ve správních radách neziskových organizací, 

grantových komisích 

Sbírka mezi zaměstnanci – firma vyhlásí a podporuje sbírku mezi svými 

zaměstnanci. Tuto sbírku zajistí technicky a administrativně.  

Matchingový fond – zpravidla souvisí se sbírkou mezi zaměstnanci. U 

matchingového fondu firma znásobí částku vybranou mezi zaměstnanci. 

Poskytnutí prostor na školení, aktivity organizace nebo přímo na kancelář 

organizace 

Charitativní akce – firma může na podporu neziskové organizace pořádat 

charitativní akce ať už pro veřejnost nebo pro své zaměstnance, firemní partnery. 

V posledních letech je oblíbené pořádat vánoční či velikonoční trhy se zbožím 

chráněných dílen přímo v prostorách firmy.  

Cause related marketing – tzv. sdílený marketing, kdy firma poměrnou část 

z ceny výrobku věnuje na charitativní projekt 

 

4.2 Očekávání firmy 
Firmy v dnešní době darují peníze spíše na bázi investice. Tedy očekávají přínos 

jak pro společnost, tak i pro firmu. Toto jim můžou pomoci realizovat neziskové 

organizace se svými projekty. Především větší firmy si mezi nabízenými projekty 

pečlivě vybírají. Na rozhodnutí má vliv projekt, ale také celá organizace. Níže 

uvádím několik bodů, které jsou pro firmy důležité, co očekávají a potřebují od 

neziskového sektoru. 

„Firma vyžaduje aktivní partnerství s kreativní neziskovou organizací“99 Hlavní 

aktivita by měla být na straně neziskové organizace, měla by přijít s konkrétním 

projektem. Na druhou stranu je zde potřeba nechat prostor pro potřeby firmy, 

počítat s tím, že firma může chtít do projektu přispět i jinak než jen financemi.  

                                                 
99  Srov. Cesty k účinnému fundraisingu, 2004, s. 64 
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Projekt se musí odlišit mezi řadou dalších, je potřeba, aby byl inovativní, 

zajímavý. V oblasti získávání financí je i v neziskovém sektoru silná konkurence. 

Ačkoliv v oblasti řešení neziskové organizace velmi často a intenzivně 

spolupracují, v oblasti získávání podpory musí začít fungovat na ziskovém 

principu. Nezisková organizace se musí dokázat odlišit od ostatních žadatelů a 

přesvědčit dárce, že má podpořit právě tento projekt. Firma podporuje projekty, 

které jí zaujmou. Na druhou stranu je potřeba pamatovat na to, že se firmy 

zpravidla nespojují rády s kontroverzními tématy.  

Firma od neziskového sektoru očekává, že se zabývá tématy, která jsou 

společensky významná. Očekává, že je organizace propojena s komunitou, zná její 

potřeby. Důležitá je odbornost organizace. Firma může investovat prostředky, 

v daném tématu ale není odborník a potřebuje právě odborného partnera. Firmy 

potřebují vědět, že neziskový partner má kompetence k tomu, aby projekt zvládl.  

Neziskové organizace jsou odborníci ve svém oboru (ví, co je ve společnosti 

potřeba) a to by měly umět prodat.  

Nezisková organizace musí mít dobré jméno ve společnosti. Firma se chce spojit 

s neziskovým odborným partnerem, který pomůže projektu dodat důvěryhodnost, 

dobré jméno. Bude garantem transparentnosti. Projekty, které toto nesplňují, nejen 

že škodí dobrému jménu všech zúčastněných, ale kazí pověst i firemní filantropii 

jako takové.  

Firma posuzuje důvěryhodnost organizace zpravidla podle doporučení někoho 

známého, důvěryhodného. Velmi často je možné se setkat s firemní podporou 

v organizacích, kde se angažují zaměstnanci firmy či jejich příbuzní. Důležité je 

také znalost organizace nebo projektu z médií. Hodně o důvěryhodnosti a 

profesionalitě vypoví i prezentace projektu/organizace a samozřejmě také případná 

předchozí zkušenost s organizací.  

Co firma očekává do jisté míry koresponduje s přínosy firemní filantropie a 

celého konceptu CSR pro firmy. Pokud tedy organizace chce být se svým 
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projektem úspěšná u firemního dárce, je potřeba, aby znala koncept CSR a při 

tvorbě projektu jej zohledňovala. 

 

4.3 Role neziskové organizace 

V předchozím textu je možné zjistit, co firma očekává a čemu by tedy 

organizace měla věnovat pozornost. V této kapitole jednotlivé části ještě dopracuji 

a upřesním. Zároveň se zaměřím i na věci, které by si organizace měla předem 

nastavit, zjistit a na které je potřeba si dát pozor. 

Důležité je si uvědomit, že firmy nejsou zpravidla zodpovědné za problémy 

komunity a rozhodně nemají prostředky na to, aby všechny vyřešily. Je tedy 

potřeba žádat o podporu dobrého projektu, nikoliv vyčítat a obviňovat a odvolávat 

se na jejich povinnost. Všechny dobročinné aktivity jsou nad rámec zákona. 

Obviňováním neziskové organizace shazují profesionalitu neziskového sektoru.  

Podle Krymlákové je potřeba zatraktivnit neziskový sektor. Neziskové 

organizace se musí stát partnery firem a společně mají realizovat dlouhodobé 

projekty, které vychází z potřeb neziskových organizací.100 Firmy velmi často 

považují neziskové organizace za nadšené amatéry. Na nadšení organizací není nic 

špatného, ale je potřeba si uvědomit, že pokud chtějí spolupracovat ze ziskovým 

sektorem, musí se v přístupu a jednání tomuto sektoru přiblížit, rozumět firemním 

procesům, umět používat jejich jazyk, vědět, co je zaujme. Během společných 

projektů se stávají jakýmsi prostředníkem mezi firmami a veřejností a musí umět 

pracovat s oběma stranami.  

Neziskové organizace musí porozumět celkovému konceptu CSR, všem 

motivům, které firmy k veřejně prospěšným aktivitám vedou a pochopit, že 

z pohledu firmy jde o investici do společnosti a jako taková by měla mít svoje 

přínosy.101 

                                                 
100  Srov. Krymláková, 2008, s. 107 
101  Srov. Napříč společenskou odpovědností firem, 2005, s. 24 
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Nezisková organizace musí mít jasně a srozumitelně definované poslání a cíle. 

Musí být srozumitelná, důvěryhodná a transparentní. Organizace by se měla 

zviditelňovat ve svém okolí, účastnit se veřejných akcí apod. Důležité je 

nezkreslovat informace o organizaci, což může velmi ublížit reputaci. Firmy od 

neziskových organizací očekávají férový přístup. 

Nezisková organizace by měla mít stanovenou strategii oslovování dárců, plán 

kdy, koho a s čím oslovit. Organizace by na tuto oblast měla pohlížet také 

z dlouhodobého hlediska, zvážit aktivity, které mohou přinést v budoucnu finanční 

podporu. Například skrze firemní dobrovolnictví poměrně často vzniká propojení 

firmy a neziskové organizace a k následným společným akcím a finanční podpoře. 

V momentě, kdy má nezisková organizace projekt, na který potřebuje sehnat 

finance, měla by zvážit, která metoda získání financí je pro tento projekt vhodná. 

Pokud zvolí firemního dárce, je nutné vytipovat firmy, které by se s daným 

projektem mohly spojit. Je nutné si zjistit o potenciálním dárci co nejvíce 

informací, zda má nastavenou dárcovskou strategii a případně jakou. Informace o 

firmách je možné zjistit na jejich webových stránkách, výročních zprávách a 

případně v CSR reportech, které jsou čím dál tím častější. Důležité je také zjistit, 

jak danou firmu vnímá okolí, jaké má postavení ve společnosti. Na základě 

zjištěných informací určit pořadí oslovování firemních dárců a projekt vždy ušít na 

míru dané konkrétní firmě. Čím lépe zná organizace možného dárce, tím větší má 

šanci na úspěch.102  

Kromě zohlednění nastavení a fungování firmy, je potřeba také zjistit 

konkurenci v dané oblasti, jaké projekty již byly realizovány. Pokusit se přijít 

s novým nápadem, který firmu zaujme a umožní jí se odlišit od ostatních projektů. 

Organizace by měla zvážit, zda by se do projektu mohli zapojit zaměstnanci nebo 

zákazníci firmy. Organizace by také měla hledat jiné možnosti podpory než jen 

                                                 
102  Srov. Šedivý a Medlíková, 2009, s.68 
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finanční. Část nákladů je zpravidla možné snížit například firemním 

dobrovolnictvím, zapůjčením prostorů, věcnými dary apod. 

Hlavní aktivita je na straně neziskové organizace. Organizace přichází 

s projektem, domlouvá schůzku, nabízí možnosti, navrhuje spolupráci, zjišťuje 

zájem atd. Na druhou stranu ale musí naslouchat potřebám firmy a být připravená 

flexibilně s projektem pracovat. Vycházení vstříc firmě samozřejmě musí mí své 

hranice, za které organizace nemůže a nechce jít.  

Důležitou součástí je komunikace a propagace jak neziskové organizace, tak 

konkrétního projektu. Podle Krymlákové je velmi důležité zveřejňování příkladů 

dobré praxe.103 Pokud se neziskové organizace připojí ke komunikaci společných 

projektů, bude se ve společnosti zvyšovat povědomí o této oblasti, bude se snižovat 

předpojatost k veřejně prospěšným aktivitám firem a to ve svém důsledku bude 

motivovat více firem k zapojení. Veřejnost bude také klást větší důraz na tyto 

aktivity.  

Kromě vlastních webových stránek a stránek spřátelených organizací, může 

organizace využít také výroční zprávy, vydávat tiskové zprávy, prezentovat projekt 

na veřejných akcích. Další možností jsou také média. Při informování o projektu je 

vždy potřeba dbát na srozumitelnost, jasnost a stručnost. Novinář ani čtenář se 

nemusí vyznat v neziskovém sektoru a s tím je potřeba počítat. Zvláště při práci 

s novináři je potřeba volit informace nové, zajímavé (konkrétní čísla, srovnání se 

zahraničím, citace), aktuální a korektní, tedy skutečné.104  

 

4.4 Možná úskalí spolupráce 
Nejen firma by měla dávat pozor na to, zda se spojuje s důvěryhodnou 

organizací. Nezisková organizace by tomu měla přikládat stejný důraz. Společný 

projekt realizovaný s neodpovědnou firmou, jejímž jediným motivem je 

                                                 
103  Srov. Krymláková, 2009, s. 106 
104  Srov. Šedivý a Medlíková, 2009, s. 63 
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zviditelnění, může neziskové organizaci velmi ublížit. Může ztratit právě to 

podstatné, co firmy požadují a to je důvěryhodnost a dobré jméno. Jeden projekt 

s nevhodnou firmou tak může podstatně snížit finance na delší období. To zda je 

firma odpovědná, může nezisková organizace poznat právě díky znalosti konceptu 

CSR.  

Většina velkých firem se o společenské odpovědnosti firem zmiňuje ve výroční 

zprávě, případně vydává CSR report. Je možné se setkat s námitkou, že informace 

zde uváděné nemusí být pravdivé. V současné době ale firmy své výroční zprávy 

často nechávají ověřovat nezávislými institucemi a i kdyby ne, nemohou riskovat, 

že by si nepravdivými informacemi poškodily jméno. 

U firemních partnerů je možné se setkat i s příliš velkými nároky na projekt, 

příliš velkými požadavky. V momentě, kdy organizace potřebuje peníze na projekt, 

se může cítit pod tlakem a na tyto požadavky přistoupit. Je důležité, aby organizace 

byla o svém projektu přesvědčena a znala jeho hodnotu a nenechala se natlačit do 

nastavení, které je pro ni nevýhodné nebo které je dokonce neetické. Firemního 

partnera není dobré získat za každou cenu. V momentě, kdy firma vznáší 

požadavky, které přesahují určitou mez, může to značit dvě věci. Buď se 

v problematice nevyzná, v takovém případě je potřeba vysvětlit důvody nastavení, 

zdůraznit etickou stránku věci. Nebo je to neodpovědná firma a v takovém případě 

by organizace měla zvážit spolupráci.  

Organizace se obávají, že v momentě, kdy plně nevyhoví požadavkům firmy, 

podporu nedostanou. Držení hranic, etické nastavení projektu ale dokazuje jejich 

profesionalitu a u většiny firem to nezpůsobí zamítnutí projektu. Pro udržení 

nastaveného po celou dobu projektu, je dobré uzavřít o spolupráci písemnou 

smlouvu. 
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4.5 Jak pracovat s firemním partnerem 
V momentě, kdy organizace připraví projekt, je potřeba oslovit firemního dárce. 

Nejúčinnější metodou fundraisingu je přímý kontakt. Ve firemním prostředí je toto 

trochu komplikovanější a osobní schůzka je už velký úspěch. Samozřejmě je zde 

velký rozdíl mezi malými firmami, kde o daru rozhoduje majitel a není takový 

problém si s ním schůzku domluvit a velkými firmami, kde osoba přijímající 

žádosti o projektu ani nerozhoduje.  

Práce s malými firmami je více založená na osobním kontaktu, regionální 

blízkosti a také kontaktech. 

U středních a větších firem je pak prvním kontaktem zpravidla e-mail nebo 

telefon. V rámci prvního kontaktu by mělo dojít k předání základních informací o 

projektu a žádosti o schůzku. Aby ke schůzce vůbec došlo je potřeba zaujmout. 

Na osobní schůzku je pak potřeba si připravit stručnou prezentaci. Šobáňová 

doporučuje zahájit schůzku neutrálním začátkem na typická konverzační témata.105 

Ve firemním prostředí obecně není moc času a tento začátek by tak měl být velmi 

stručný. 

Při osobní schůzce by se organizace měla stručně představit, představit poslání a 

cíle. Není potřeba vysvětlit všechno, opět jde o stručnost. Vhodné je i nechat 

prostor pro případné dotazy.106 Důležité je mít na paměti, že poslání má “dárce 

získat a ne odradit, dát mu východiska a nezavalit ho problémy, dát mu najevo, že 

právě on může pomoci a ne že on tomu vlastně nerozumí.”107  

V rámci prezentace je pak potřeba ovládat komunikační dovednosti, umět 

naslouchat a také zaujmout. Ve firemním prostředí je potřeba dodat čísla, srovnání, 

přínosy projektu. 

Šobáňová také zdůrazňuje, že organizace se nesmí bát požádat o peníze. Částku 

musí mít podloženou rozpočtem projektu. Požadavek o podporu je legitimní, 

                                                 
105  Srov. Šobáňová, 2010, s. 39 
106  Srov. Šobáňová, 2010, s. 39 
107  Šobáňová, 2010, s. 15 
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projekt přínosný, organizace má právo o peníze požádat, stejně jako firma má právo 

odmítnout.108  

V  případě odmítnutí je dobré zjistit důvody. Mohou být dobrou inspirací pro 

příští oslovení dárce.  

V případě úspěchu by se organizace měla s firmou domluvit na dalších krocích. 

Je důležité dodržovat dohodnuté, informovat firmu o průběhu projektu a poskytovat 

kvalitní zpětnou vazbu. 

 

 

 

 

                                                 
108  Srov. Šobáňová, 2010, s. 39 
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5. Materiál pro neziskové organizace 
V rámci své práce jsem organizovala setkání neziskových organizací 

k firemnímu dobrovolnictví a dárcovství. Jako bonusovou hodnotu setkání jsem se 

rozhodla prezentovat informace právě ke společenské odpovědnosti firem a k tomu, 

jak být dobrým firemním partnerem. Motivací byly četné zkušenosti s neziskovým 

sektorem, který o této oblasti velmi často není dobře informován. A také nasbírání 

zkušeností ze ziskového sektoru o tom, co je pro ně důležité, co je zajímá. Během 

mé práce jsem nasbírala řadu zpětných vazeb ze strany firem. 

Na základě toho jsem vytvořila počáteční prezentaci viz příloha 1. Po setkáních 

a pozitivní zpětné vazbě jsem se rozhodla na základě podrobnějšího studia 

materiálů tuto prezentaci ještě rozšířit. 

 

5.1 Zpětná vazba na původní materiál 
Setkání se zúčastnilo celkem 70 účastníků v Praze, Brně a Pardubicích. Náplní 

setkání byly jednak konkrétní informace k těmto tématům a jednak prezentace o 

společenské odpovědnosti firem, o tom jak být dobrým firemním partnerem. 

Po setkání byly velmi pozitivní ohlasy právě na poslední prezentaci a její 

potřebnost. Několik organizací projevilo zájem o výsledný materiál.  

Zpětnou vazbu vyplnilo 26 organizací. Kromě přínosu jednotlivých bloků jsem 

účastníky požádala o případné návrhy na rozšíření, zlepšení materiálu. Pro 

hodnocení přínosu měli účastníci k dispozici škálu 1 – 5 jako ve škole, tedy 1 – 

velmi přínosné až 5 – nepřínosné. 

 

 

 



 

52 

Celkový přínos prezentace byl hodnocen známkou 1,5. Mezi organizacemi, které 

mají zhruba do 15 zaměstnanců (12 organizací) byl přínos hodnocen lépe – 1,3. 

Větší organizace, pobočky celorepublikových organizací, pak měly 1,64. 

 

Hodnocení p řínosu prezentace na téma CSR
(1 - velký přínos, 5 - žádný přínos)

1,5
1,33

1,64

0

0,5

1

1,5

2

všechny organizace menší organizace (do 15ti
zaměstnanců)

větší organizace

 
 
 
Mladší organizace (bráno od roku 2003) hodnotily přínos průměrně na 1,71. 

Nepotvrdila se domněnka, že mladší organizace budou problematiku považovat za 

přínosnější. Z textových připomínek je zřejmé, že mladší organizace se 

v problematice více orientují, proto pro ně prezentace základů nebyla tolik 

přínosná. Je možné, že téma je naopak méně známé mezi staršími organizacemi, 

které mají zaběhnutý systém financování a  touto oblastí se zatím nemusely příliš 

zabývat. 

 
Slovní hodnocení a návrhy na rozšíření, které jsem zapracovala do materiálu pro 

NO: 

- rozšíření o průzkumy, statistiky, více informací 

- konkrétní tipy jak vystupovat, jak oslovovat firmu 

- co je možné firmám v rámci spolupráce nabízet 

- odkud získat informace o firmách 

- srhnující materiál pro účastníky 
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Další komentáře 

- požadavek na seznam konkrétních firem, které se věnují CSR, konkrétní příklady, 

- malé povědomí o této oblasti, 

- nedostatek průběžné informovanosti, 

- poptávka po školení v této oblasti, 

- požadavek přímo na diskuzi se zástupci firem. 

 

5.2. Tvorba nového materiálu 
Materiál vznikl na základě především přímých zkušeností z oblasti firemní 

filantropie a společenské odpovědnosti firem. Během své práce jsem se rozhodla 

vypracovat materiál pro neziskové organizace, který by jim umožnil základní 

orientaci v oblasti pro ně tak důležité. Ačkoliv jsou to principy a nástroje, které se 

využívají především v komerčním prostředí, provázání s neziskovým sektorem je 

zde velmi úzké, především v oblasti firemní filantropie. 

Původní materiál (viz příloha 1) vycházel především z přímých zkušeností. Po 

prezentaci původního materiálu a zpětné vazbě účastníků jsem se rozhodla materiál 

na základě studia dostupné literatury doplnit. Cílem bylo vytvořit komplexní 

materiál, který bude sloužit jako základní uvedení do této problematiky, umožní 

neziskovým organizacím lépe pochopit firemní procesy a motivy a poskytne jim 

pár dobrých rad pro začátek. Materiál tak, jak bude poskytnut neziskovým 

organizacím je v příloze 2.  

Nemám přímé zkušenosti s fundraisingem. Informace, které zde uvádím jsou 

zkušenosti zprostředkované od firemních dárců a nasbírané během více jak roční 

práce v této oblasti. Materiál je tedy kombinací zestručněných, obecných informací 

z literatury a zkušeností z praxe. U zkušeností nejsem schopná uvést zdroje. 
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5.3 Využití materiálu 
Materiál (viz příloha 2) je určen pro neziskové organizace, které se chtějí 

dozvědět základní informace o společenské odpovědnosti firem, firemní filantropii 

a o tom, jak se stát firemním partnerem. Materiál bude dostupný na internetových 

stránkách k firemnímu dobrovolnictví www.zapojimse.cz v části pro neziskové 

organizace. 

O materiál projevila zájem i Asociace neziskových organizací Jihomoravského 

kraje a Nevládky Pardubicka. Materiál bude dále používán pro vzdělávání 

neziskových organizací v rámci programů o.s. Fórum dárců a o.s. Byznys pro 

společnost. 
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Závěr 
Firemní filantropie a celá společenská odpovědnost firem je oblast velmi 

důležitá pro neziskový sektor. Pokud organizace chce spolupracovat s firemními 

partnery, je naprosto nezbytné, aby tuto oblast znala. Právě z neznalosti vznikají 

nedorozumění, na která jsou firmy velmi citlivé jako například že firma má věnovat 

finance na veřejně prospěšné projekty bez očekávání jakéhokoliv přínosu.  

Moderní nezisková organizace, která chce spolupracovat s firemními partnery, 

by měla dobře znát jejich prostředí, jejich motivaci a také jejich slovník. Znalost 

konceptu společenské odpovědnosti firem je důležitá pro pochopení firemní 

filantropie a jejího postavení v celkové strategii podniku. 

Navíc pokud se chce nezisková organizace spojit s firemním partnerem, měla by 

vědět, zda jí reputace dané firmy ve finále spíše neuškodí. Znalost společenské 

odpovědnosti umožní neziskovým organizacím vyhodnotit, se kterou firmou mají 

spojit své jméno.  

Znalost společenské odpovědnosti firem může být velkou výhodou pro 

organizaci v momentě, kdy se setká s firmou, která strategii nemá ještě nastavenou. 

Nezisková organizace může firmě vysvětlit přínosy strategického přístupu 

k dárcovství a navrhnout vhodnou strategii s konkrétním projektem. 

V neposlední řadě principy společenské odpovědnosti by měly být v lecčems 

základními principy i pro neziskový sektor, který má být transparentní 

a důvěryhodnou složkou společnosti. 

Domněnka o potřebnosti znalosti celkového konceptu CSR (nejen firemní 

filantropii) se tedy potvrdila.  

Další výstupy práce jsou zmíněny u jednotlivých kapitol a výstupy důležité pro 

neziskový sektor jsou shrnuty v materiálu pro neziskové organizace v příloze č. 2. 

Užitečnost materiálu je zřejmá už ze zájmu dvou velkých asociací neziskových 

organizací v ČR. Jako přínosnější hodnotily materiál organizace spíše menší. 
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Důvodem může být to, že v menších organizacích je menší prostor pro 

fundraisingové aktivity. Samostatného fundraisera mají zpravidla velké organizace.  

Domněnka, že materiál bude přínosnější pro nově vzniklé organizace se 

nepotvrdila. Mladší organizace se naopak v problematice více orientují, řada z nich 

má základní znalosti z ekonomického oboru. Je pravděpodobné, že této oblasti 

přikládají větší důraz. Je možné, že téma je naopak méně známé mezi staršími 

organizacemi, které mají zaběhnutý systém financování a  touto oblastí se zatím 

nemusely příliš zabývat. 

Je předpoklad, že společenská odpovědnost firem se bude v ČR rozvíjet. To 

přináší velkou příležitost pro neziskový sektor, který tím, že se s tímto konceptem 

seznámí, bude moci držet krok s firemním prostředím. Firmám bude moci nabízet 

partnerství na zajímavých veřejně prospěšných projektech. 
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