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Příloha č. 1 – otázky a struktura rozhovoru s respondenty 

 

1. NADACE – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1.1. Jak je v praxi realizován účel vaší nadace stanovený statutem? Jak jsou naplňovány 

statutární cíle? 

 

1.2. Koho vaše nadace konkrétně podporuje – jaké cílové skupiny? 

 

1.3. Jakým způsobem vaše nadace podporuje cílové skupiny? Který způsob je 

nejčastější? 

 

1.4. Je vaše nadace regionálně zaměřena? 

 

1.5. Pokud ANO - na které regiony je zaměřena? Ve kterých regionech podporujete 

nejvíce osob nebo projektů? 

 

 

2. ZDROJE A FUNDRAISING 

 

2.1. Jaká je výše získaných prostředků (pozn. darů) vaší nadací ze soukromých zdrojů v 

letech 2009, 2010, 2011? 

 

2.2. Lze tento kvantitativní výčet dat doplnit komentářem, tzn. hlavní faktory, které 

ovlivnili výši získaných prostředků? 

 

2.3. Jaké je přibližné procentuální rozdělení těchto prostředků dle typů dárce, tzn. 

právnické osoby - firmy, individuální dárci v posledních třech letech (2009-2011)? 

 

2.4. Které ze získaných prostředků považujete za důležité? Proč? 

 

2.5. Promítá se toto ve vaší strategii organizace? Jakým způsobem? 

 

2.6. Jakými dalšími způsoby získáváte finanční prostředky pro naplňování nadačního 

účelu a vašich statutárních cílů? Máte jiné než klasické fundraisingové zdroje? 

 

2.7. V případě, že je vaše nadace regionálně zaměřena, promítá se tato skutečnost do 

fundraisingu? Jakým způsobem? 

 

2.8. Kolik pracovníků se u Vás aktivně věnuje fundraisingu?  

 

2.9. Máte samostatné fundraisingové oddělení? Jak je toto oddělení rozděleno a jakým 

způsobem rámcově funguje? 



3. FIREMNÍ FUNDRAISING – OBECNĚ 

 

3.1. Od kolika různých obchodních společností jste v letech 2009, 2010, 2011 získali 

finanční prostředky? 

 

3.2. Jaká je Vaše aktuální situace v oblasti firemního fundraisingu? S kolika 

obchodními společnostmi aktuálně spolupracujete ve finanční rovině – tzn. získali 

jste od nich v tomto fiskálním roce (2012) finanční prostředky, příp. je velká 

pravděpodobnost, že se Vám je podaří získat? 

 

4. FIREMNÍ FUNDRAISING – HLEDÁNÍ, KONTAKTOVÁNÍ A NAVAZOVÁNÍ 

SPOLUPRÁCE S NOVÝMI DÁRCI 

 

4.1. Jakým způsobem probíhá ve vaší nadaci samotné úvodní vyhledávání potenciálního 

dárce? 

 

4.2. Kde a od koho získáváte kontakty na potenciální dárce? Kdo je odpovědný za 

vyhledávání kontaktů a kdo je nejčastěji vyhledává / přináší? 

 

4.3. Který ze jmenovaných způsobů získání kontaktu je ve vaší nadaci nejčastější? 

 

4.4. Kolik potenciálních nových dárců zpravidla ročně oslovíte s cílem navázání 

spolupráce a získání finančního daru? 

 

4.5. S kolika novými firmami (tzn. do té doby neoslovenými a nespolupracujícími) se 

Vám podařilo v posledních třech letech (2009-2011) navázat spolupráci?“  

 

4.6. Kolik z nově oslovených firem, s kterými jste navázali spolupráci v posledních  

3 letech (2009-2010), Vás podpořilo finančně? 

 

4.7. Jakými způsoby (skrze které techniky) probíhá v nadaci úvodní kontaktování 

firmy? 

 

4.8. Který ze jmenovaných způsobů, postupů využíváte nejčastěji? 

 

4.9. Co považujete za největší úspěch vaší nadace v oblasti firemního fundraisingu v 

období posledních třech let (2009-2011)? 

 

4.10. Jakou největší chybu dle Vás dělají české NNO při oslovování potenciálních 

firemních dárců? 

 

4.11. Pokud byste měl/a vyjmenovat 5-10 bodů, které považujete za důležité pro 

úspěšné kontaktování potenciálního dárce, které by to byly?  

 

4.12. Jaký je Váš názor na možnosti NNO v oblasti firemního fundraisingu v ČR? 

 

4.13. Jak vidíte tuto situaci do budoucnosti (horizont 5 let)? 



Příloha č. 2 – základní výzkumná karta zkoumaných subjektů 

Základní výzkumná karta subjektu 

 

zdroj: vlastní výzkum – sestaveno autorem 

 

Název nadačního subjektu:  

Sídlo:  IČO:  

Výpis nadace z nadačního 

rejstříku – WWW odkaz: 

 

Cíle / účel stanovený ve 

statutu: 

 

Nadace je funkční a aktivní ANO / NE 

- Odkaz na web:  

- Prezentace pro veřejnost, 

PR, další akce atp. 

-  

- Fulltextové vyhledávání 

názvu nadace 

vyhledávačem google.com 

-  

Přerozdělené finanční 

prostředky v letech 2008-2010 

dle uveřejněných výročních 

zpráv: 

(pozn. zaokrouhleno na 

desetitisíce) 

 

2010  Zdroj:  

2009  Zdroj:  

2008  Zdroj:  

Firemní nadace: ANO / NE 

Prezentace činnosti ve 

výročních zprávách: 

ANO / NE 

- Odkaz na poslední 

uvedenou výroční zprávu: 

 

Podpora projektů v ČR:  ANO / NE 

- Doložení tvrzení:  



Příloha č. 3 – přepis rozhovoru – subjekt: Nadace A 

1. NADACE – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1.1. Jak je v praxi realizován účel vaší nadace stanovený statutem? Jak jsou naplňovány statutární 

cíle? 

„…Grantovým řízením, kdy poskytujeme nadační příspěvky neziskovým organizacím, které jsou 

vlastně naše prodloužené ruce. Neziskové organizace tak mohou pracovat v oblasti, kde dochází 

k naplňování účelu nadace, pomáhají nám řešit problematiku dětí vyrůstajících mimo svou 

biologickou rodinu… …Nebo je to podpora individuální, což je také nadační příspěvek, ale ne 

neziskové organizaci, ale individuálně potřebnému. To je náročné na to, že musíme získat více 

informací o žadateli. Když nadace poskytne příspěvek organizaci, tak ví, že je profesionalizovaná, 

má nějaké standardy. Máme na ní reference, vycházíme z výročních zpráv a už o ní něco víme a 

hodnotíme vše společně se žádostí, kterou podávají. Posuzujeme, zda organizace dobře pracuje, 

jestli je nápad v projektu zajímavý, inovativní. O nadačním příspěvku pak rozhodne správní rada… 

…U individuální podpory posuzujeme potřebnost, naléhavost situace. Organizace nám po obdržení 

nadačního příspěvku na základě smlouvy, kterou s ní sepíšeme, zasílá monitorovací a závěrečnou 

zprávu s vyúčtováním. U individuální podpory buď musíme jet na místo a ověřit si vše v terénu nebo 

kontaktovat někoho, kdo s rodinou pracuje. 

…Účel je tedy naplňován těmito způsoby, ale zároveň když děláte PR, tak je to také důležitá činnost. 

Dáváte o sobě vědět, uvědomujete společnost o problému, který pomáháte řešit, společně s partnery 

a dalšími zainteresovanými lidmi. Takže naplňování účelu je zároveň směr naší komunikace. 

Pracujeme tak, že dostáváme dar - dovnitř je to dar a poté z něj my vytváříme nadační příspěvky… 

…Naše poslání je umožnit - ANONYMIZOVÁNO - a poskytováním grantů plníme účel nadace. Ale 

abychom získali dary, tak vysvětlujeme, komunikujeme a informujeme o tom, že tady je problém a že 

je potřeba ho řešit. V momentě, kdy ten problém vyřešíme, tak nemusíme existovat, pak by byl účel 

nadace naplněn…“ 

 

1.2. Koho vaše nadace konkrétně podporuje – jaké cílové skupiny? 

- ANONYMIZOVÁNO - 

 

1.3. Jakým způsobem vaše nadace podporuje cílové skupiny? Který způsob je nejčastější? 
„…Všechno jsou to nadační příspěvky, jak organizaci, tak jednotlivci. Podporujeme aktivity, 

projekty a někdy řešíme naléhavé situace… 

…Nejčastěji nadační příspěvek obdrží nezisková organizace, která zná dobře prostředí, ve kterém 

poskytuje svoje služby a ve kterém pracuje. Ale může to být i právnická osoba nebo fyzická osoba, 

která pořádá nějakou prospěšnou akci, nebo zorganizuje nějakou dobrou věc. Podporu může získat 

organizace jako prostředník pomoci, tak přímo potřebný…“ 

 

1.4. Je vaše nadace regionálně zaměřena? 
„…Naše působnost je celostátní, ale máme třeba regiony, kde jsou hodně aktivní neziskové 

organizace a potom se zde jednodušeji komunikuje a to naše působení je tam intenzivnější. Říká se, 

že neziskové organizace jsou lakmusový papírek společnosti, proto jsou aktivní tam, kde je problém 

aktuální. Jsou dobře nastartovaní a řeší to…. 

…Takže působíme na celém území naší republiky, ale tam, kde je to žhavé nebo to téma je silné, tak 

tam jsme schopni být regionálně více aktivní….“ 

 

1.5. Pokud ANO - na které regiony je zaměřena? Ve kterých regionech podporujete nejvíce osob 

nebo projektů? 
„…Např. ve Zlínském kraji v okolí Rožnova pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí, tam jsou 

hodně aktivní. Jak dětské domovy, tak neziskové organizace jako je občanské sdružení - 

ANONYMIZOVÁNO -, kteří působí v oblasti náhradní rodinné péče a připravují stavbu speciální 

roubenky pro děti a mládež. Pomáháme s osobním rozvojem mladistvých ze - ANONYMIZOVÁNO - 

a žijí zde i aktivní náhradní rodiče, takže zde naplňujeme všechny oblasti naší podpory. … 

v Jihomoravském kraji jsou našimi partnery dvě silné neziskové organizace - ANONYMIZOVÁNO -, 

které poskytují služby náhradním rodinám a pracují s nimi. …A v Olomouckém kraji jsme objevili 

zkušenou a velmi dobrou náhradní maminku - ANONYMIZOVÁNO -, se kterou jsme od roku 2011 

intenzivně spolupracovali, aby poskytla své zkušenosti ostatním pěstounům… 



…Střední Čechy včetně Prahy jsou hodně dobré, mají nejvíce neziskových organizací, které jsou 

také profesionalizované. Podporujeme činnosti a aktivity zaměřené na to, umožnit dítěti vyrůstat 

v rodině, i v dalších krajích…“ 

 

2. ZDROJE A FUNDRAISING 

 

2.1. Jaká je výše získaných prostředků (pozn. darů) vaší nadací ze soukromých zdrojů v letech 

2009, 2010, 2011? 

„…Určitě vyjděte z výročních zpráv…“ 

 

2009 – ANONYMIZOVÁNO – (pozn. tazatele – získané finanční prostředky v daném období byly 

cca. 3 000 000 Kč) 

 

2010 – ANONYMIZOVÁNO – (pozn. tazatele – získané finanční prostředky v daném období byly 

cca. 4 000 000 Kč) 

 

2011 – Pozn. tazatele – data nebyla ke dni rozhovoru auditována 

 

2.2. Lze tento kvantitativní výčet dat doplnit komentářem, tzn. hlavní faktory, které ovlivnili výši 

získaných prostředků? 

„…Jsou to kvalitní partnerství s firemními dárci s dobře zpracovanými projekty a také drobní 

dlouhodobí dárci, kteří jsou stabilní díky aktivitám, které podporujeme, realizujeme a 

zveřejňujeme…“ 

 

2.3. Jaké je přibližné procentuální rozdělení těchto prostředků dle typů dárce, tzn. právnické 

osoby - firmy, individuální dárci v posledních třech letech (2009-2011)? 

 

- ANONYMIZOVÁNO – pozn. tazatele – jednalo se přibližně o rozdělení 50% individuálních 

dárců, 50% firemních dárců 

 

2.4. Které ze získaných prostředků považujete za důležité? Proč? 

 

„…Stěžejní jsou partnerství s firemními dárci, ale důležité jsou všechny, ať už jsou to finanční 

prostředky získané na základě pořádání veřejné sbírky, kterou provozujeme např. na letišti Praha - 

Ruzyně, nebo pravidelné příspěvky od drobných dárců…“  

 

2.5. Promítá se toto ve vaší strategii organizace? Jakým způsobem? 

„…Zpracovali jsme si komunikační strategii, protože je velmi důležitá. Nadace tou komunikací žije. 

Vy musíte komunikovat směrem k dárcům, abyste získal finance. Vysvětlit jim co děláte a proč to 

děláte, že to děláte dobře a komu pomáháte, navrhovat možnosti podpory a společné spolupráce. A 

máme v tomto rezervy, to máme, protože jsem na to sama…  

…A poté musíte komunikovat s příjemci příspěvků, s realizátory projektů. U neziskových organizací 

je to o tom, jestli najdete toho správného, jestli to dělá jak má. Pokud se stane vaší prodlouženou 

rukou, je jakoby váš zaměstnanec a kontrola je nutná ať formou monitorovacích zpráv nebo 

osobním kontaktem. U individuální podpory komunikujeme s těmi, kdo pomoc potřebují, aby se o ní 

dozvěděli ti, kteří chtějí pomoci.… 

…A teď se Vám to propojuje. Vy pracujete s informacemi, tady víte, že jsou potřební, kteří vám 

napsali dopis, nebo jste tam byl a víte o nich nebo tam víte o šikovné neziskovce, která pracuje 

s dětmi v krizových situacích. Do toho přijde dárce, který na narozeninách vybere peníze a říká, 

chtěl bych někoho podpořit individuálně, někoho, kdo to potřebuje… 

…Nebo přijde firma a řekne, my bychom chtěli pomoci. Já tedy říkám, dobře, co byste chtěli 

podpořit, co chtějí vaši zaměstnanci a kolikrát se dohodneme na nějaké pomoci, ať finanční nebo 

materiální pro nějaký dětský domov nebo tak…. 

…A takto propojujete potřeby lidí, potřebu někomu pomoci s potřebnými a je to hlavně o 

komunikaci a propojení. V určité chvíli to sepíná na určitých místech s určitými lidmi…“ 

 

2.6. Jakými dalšími způsoby získáváte finanční prostředky pro naplňování nadačního účelu a 

vašich statutárních cílů? Máte jiné než klasické fundraisingové zdroje? 

„…Máme příspěvek z NIF a spravujeme jej, jeho výnosy bývají kolem - ANONYMIZOVÁNO - za 

rok. Tyhle výnosy jsou zatím stabilním zdrojem, je výborné, že se tenkrát nadaci podařilo uspět ve 

výběrovém řízení na přidělení finančních prostředků z NIF. Je to důvěra od státu, ale je to také 



obrovská zodpovědnost, protože hospodaříme s financemi státu. A zároveň je to i značka kvality, že 

to umíme…“ 

 

2.7. V případě, že je vaše nadace regionálně zaměřena, promítá se tato skutečnost do 

fundraisingu? Jakým způsobem? 

- Pozn. tazatele – viz výše – otázky č. 1.4. a 1.5. 

 

2.8. Kolik pracovníků se u Vás aktivně věnuje fundraisingu?  
„…Přímo fundraisera nemáme, ale komunikace s dárci, hledání partnerů a tak, to je na mně, je to 

tak na ½ mého úvazku, když do toho budu počítat také PR, inzerce a osobní kontakt při aktivitách. 

Vedu některé projekty i ve svém volném čase, snažím se pracovat na maximum. Sice vím, že 

fundraisingu by bylo potřeba se věnovat více, ale v tuto chvíli to není možné, tak spoléhám na 

paretovo pravidlo, dvacet na osmdesát… 

…Co byla pro mne nedávná zajímavá zkušenost, šlo o přímé oslovení dárců. Vybrala jsem si firmy 

z TOP 100, regionálně z Prahy a požádala je o schůzku s možností představení našich projektů a o 

případné participaci na ni. Oni to ani nečetli, že je to jenom žádost o schůzku a rovnou odpovídali, 

že peníze nemají nebo vůbec neodpověděli. Tohle oslovení jsme vedení firem posílali koncem 

minulého roku i s naším prezentačním materiálem a poté jsme oslovené firmy po šesti týdnech 

kontaktovali telefonicky ještě jednou, jestli materiál dostali. Odpovídali, ať jej pošleme znovu 

elektronicky a začali se stydět. Ale nakonec ani tak neodpovídali. Na první vlnu dopisů s žádostí o 

schůzku odpověděli písemně 3 ze 40 a na základě druhého kontaktu to bylo stejné číslo. Bohužel se 

touto cestou přímo navázat spolupráci nepodařilo…“ 

 

2.9. Máte samostatné fundraisingové oddělení? Jak je toto oddělení rozděleno a jakým způsobem 

rámcově funguje? 

„…nemáme…“ 

 

3. FIREMNÍ FUNDRAISING – obecně 

 

3.1. Od kolika různých obchodních společností jste v letech 2009, 2010, 2011 získali finanční 

prostředky? 

 

2009 – „…14 právnických osob…“ 

2010 – „…26 právnických osob…“ 

2011 – Pozn. tazatele – data nebyla ke dni rozhovoru dostupná 

 

3.2. Jaká je Vaše aktuální situace v oblasti firemního fundraisingu? S kolika obchodními 

společnostmi aktuálně spolupracujete ve finanční rovině – tzn. získali jste od nich v tomto 

fiskálním roce (2012) finanční prostředky, příp. je velká pravděpodobnost, že se Vám je 

podaří získat? 

- 

 

4. FIREMNÍ FUNDRAISING – HLEDÁNÍ, KONTAKTOVÁNÍ A NAVAZOVÁNÍ SPOLUPRÁCE 

S NOVÝMI DÁRCI 

 

4.1. Jakým způsobem probíhá ve vaší nadaci samotné úvodní vyhledávání potenciálního dárce? 

„…Je to hodně, všeobecně v nadacích a nadačních fondech, o kontaktech, kde se pohybujete. My se 

snažíme přesvědčovat třeba na sportovních aktivitách a pro naše aktivity tam lidi získávat. Třeba na 

některých sportovních akcích nás podporují někteří sportovci a pomohou nás seznámit s některými 

velkými firmami. Na akci se bavíme s potenciálními dárci hodně obecně a rozhodně netlačíme. 

Nesmíte vystartovat. Postupně se poznáváme, představujeme mu naše aktivity a až třeba později, až 

na třetí schůzce si dovolíme mu o něco říci. Musíte ty lidi přesvědčit o tom, že ta vaše otázka a 

činnost jsou důležité, musíte ty lidi pro vaše myšlenky nadchnout… 

…Podařilo se mi u některých partnerů je do naší činnosti lidově řečeno vcucnout, protože to 

vycházelo ze mě a podařilo se mi toho partnera pro naši činnost nadchnout… 

…Kontakty ale získáváme různě, nejen osobní a na akcích, ale třeba inzercí, propagací na webu a 

tak dále. Shánění dárců je u nás tedy, web - kdo je na webu, existuje. Facebook taky, ale to je hlavně 

na akce, kdy zveme lidi, aby přišli. Poté inzerce a to hlavně na internetu, který se snažíme 

maximálně využívat... ...Využíváme všech prostředků - regionální tisk, rozhlas, kde máme občas 

spoty, inzerce v některých magazínech, ale i v denících a tak podobně. Je to strašně náročné, ale ta 

komunikace je opravdu důležitá. Dárce získáváte i tím, že o sobě dáváte vědět, že to komunikujete… 

…A pak kontakty na akcích, když sám prezentujete tu vaši činnost, co děláte. Záleží, jak o tom 



dokážete mluvit. Pak přes známé, a pak vlastně přes všechny aktivity, které děláte. A snažíme se 

všude komunikovat naše logo a značku, dárci si všimne a už o vás ví…“ 

  

4.2. Kde a od koho získáváte kontakty na potenciální dárce? Kdo je odpovědný za vyhledávání 

kontaktů a kdo je nejčastěji vyhledává / přináší? 

- Pozn. tazatele – viz výše – otázka č. 4.2. 

 

4.3. Který ze jmenovaných způsobů získání kontaktu je ve vaší nadaci nejčastější? 

- Pozn. tazatele – viz výše – otázka č. 4.2. 

 

4.4. Kolik potenciálních nových dárců zpravidla ročně oslovíte s cílem navázání spolupráce a 

získání finančního daru? 

„…No je to jak kdy, do desítek. Ale třeba z akce, o které jsem mluvila, to bylo padesát firem, ale 

řádově jsou to desítky… 

…Kontakt z akcí, nebo když mě někdo doporučí, tak to je tak těch 10 až 15 firem. Ten, 

kdy oslovuji bez předchozího kontaktu je obdobný, jsou to desítky firem… 

… Ale jako procentuálně úspěšnost je bez toho předchozího kontaktu malá. Když už se s tím 

člověkem znáte a jdete tam, tak tam je tak předpoklad tak třicetiprocentní úspěšnosti, že to zabere… 

…Ale ty dárci, co už máme, tak je důležité si je udržovat. A komunikovat s nimi, třeba  

jim poslat přáníčko k Vánocům. Informujeme je o akci, které pořádáme, zveme je a tak…“ 

 

4.5. S kolika novými firmami (tzn. do té doby neoslovenými a nespolupracujícími) se Vám podařilo 

v posledních třech letech (2009-2011) navázat spolupráci?“  

- 

 

4.6. Kolik z nově oslovených firem, s kterými jste navázali spolupráci v posledních 3 letech (2009-

2010), Vás podpořilo finančně?  

- 

 

4.7. Jakými způsoby (skrze které techniky) probíhá v nadaci úvodní kontaktování firmy? 

„…Rozhodně nejdeme z ulice. Je to komunikace mailem, osobně nebo přes tu inzerci 

a taky se stane, že ty lidé se sami ozvou…“ 

 

- Pozn. tazatele – informace také viz otázka č. 4.4. 

 

4.8. Který ze jmenovaných způsobů, postupů využíváte nejčastěji? 

- Pozn. tazatele – viz výše – otázka č. 4.1. 

 

4.9. Co považujete za největší úspěch vaší nadace v oblasti firemního fundraisingu v období 

posledních třech let (2009-2011)? 

„…Partnerství s jednou velkou firmou a jejím nadačním fondem. Poté náš vlastní projekt  

- ANONYMIZOVÁNO - pro naše klienty, který realizujeme a který můžu nabízet a prodávat 

k podpoře a mám tak co nabídnout tomu dárci. A samozřejmě je to důležitý pro komunikaci…“ 

 

4.10. Jakou největší chybu dle Vás dělají české NNO při oslovování potenciálních firemních dárců? 

„…Úpornost a citové vydírání… …Ta úpornost, to je špatné, je nutné nezabírat partnerovi zbytečně 

moc času, naopak je nutné ho umět využít. Uplatňovat obchodních principů, přemýšlet jako lidé 

v businessu, čas je drahý. Nelze zneužívat jejich času, musíte využívat ten čas, který je věnován…“ 

 

4.11. Pokud byste měl/a vyjmenovat 5-10 bodů, které považujete za důležité pro úspěšné 

kontaktování potenciálního dárce, které by to byly?  

„…Být partnerem a profesionálem ve své oblasti. Oni jsou profesionálové ve své oblasti  

a vy musíte být profík ve své. Empatie, dárce nemá čas, má spoustu starostí,  

ale má potřebu pomoci. Tak se vcítit a pomoci mu naplnit tu potřebu. Vzájemná prospěšnost, já 

umím pomáhat, já vím o potřebných a vy chcete pomáhat, potřebujeme se navzájem, navazovat to 

partnerství. Dobrá komunikace, respekt a vážit si sebe, jeden druhého. Ne protože jsem nezisk, to ne, 

můžeme najít společnou řeč anebo ne a pak můžu jít jinam, to jsou ty obchodní dovednosti svým 

způsobem. Když to řeknu drsně, musíte být dobrý obchodník, musíte se umět prodat, říci to rychle a 

zaujmout. Jestli dárce nezaujmete v první minutě, v těch pár vteřinách, to znáte ty metody, tak ho 

ztrácíte. A když dostanete další prostor, je potřeba si dobře promyslet, co říkat dál, co nabídnout. 

Bohužel často neumíme dát to stěžejní dopředu a máme tendenci to okecávat a pak ztrácíte tu 

možnost něco získat. Fundraiser musí dobře znát organizaci, musí o ní vědět úplně všechno,  



aby dokázal zodpovědět každou otázku. A musí tou organizací žít, fundraiser musí být srdcař, musí 

to jít z něj a musí to z něj být cítit…“ 

 

4.12. Jaký je Váš názor na možnosti NNO v oblasti firemního fundraisingu v ČR? 

4.13. Jak vidíte tuto situaci do budoucnosti (horizont 5 let)? 

Pozn. tazatele – otázka 4.12 a 4.13 byly tázány a zodpovězeny dohromady 

 

„…Teď je to hodně ovlivněno krizí… …Firmy začali šetřit na reklamě a na PR věcech, ale oni si 

musí uvědomit, že PR je jedna věc, ale společenská odpovědnost, občanská odpovědnost a lidskost 

by měla probíhat průběžně, ať je krize nebo ne… 

…Teď je průšvih, jak pro běžné neziskovky, tak pro nadace. A do budoucnosti věřím té lidskosti, 

tomu potenciálu. Myslím, že dochází k přeměně, spousta lidí se začíná zajímat, začíná se ptát… 

…Dokud jsou potřební, dokud není něco v pořádku, tak vždycky si myslím, aby fungovala ta 

rovnováha, a to příroda zařídí, tak budou lidi, kteří budou pomáhat. Věřím v tu lidskost… 

…Věřím, že budou nadace, že budou nadační fondy a že budou lidi, kteří budou chtít pomáhat. A že 

budou organizace, které budou chtít pracovat s lidmi, kteří pomoci potřebují. Nebude to jednoduché, 

budeme muset změnit myšlení taky, zefektivnit a být skromnější a pokornější….“ 

 

Rozhovor proběhl dne: 22.5.2012 

Respondent / respondentka: anonymizováno 

Organizace: anonymizováno 

Autorizace rozhovoru respondentem: ANO 

Autorizováno dne / forma (mail, telefon, osobně): autorizováno e-mailem dne 5. 7. 2012, dle dohody 

s respondentem / respondentkou byl přepis rozhovoru a identifikační údaje nadace anonymizovány 

 

(pozn. tazatele: anonymizované údaje, které by mohly vést k identifikaci subjektu, jsou v přepisu nahrazeny 

textem - ANONYMIZOVÁNO -) 



Příloha č. 4 – přepis rozhovoru – subjekt: Nadace ADRA 

1. NADACE – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1.1. Jak je v praxi realizován účel vaší nadace stanovený statutem? Jak jsou naplňovány statutární 

cíle? 

„…Rád bych zmínil historii organizace, protože my jako ADRA máme dva právní subjekty. ADRA je 

jak občanské sdružení, tak nadace. Co se nadace týče, letošní rok oslavíme dokonce 20 let, kdy byla 

založena… …Nadace ADRA funguje jako humanitární organizace, jejímž smyslem a posláním je 

pomáhat lidem, kteří jsou postiženi různými přírodními katastrofami nebo neštěstími, co se stanou. 

Příkladem jsou zemětřesení, povodně v Česku a také je to podpora lidí, kteří jsou sociálně vyčleněni 

nebo socioekonomicky znevýhodněni…. …Obecně se jedná o pomoc lidem v nouzi. Přičemž pomoc 

je zaměřena ne jenom na Českou republiku, ale také na pomoc do zahraničí… 

…Nadace a sdružení ADRA jsou dva právní subjekty, ale zřizovatel je jeden. Je to církev adventistů. 

Byla otázka má-li cenu, aby existovaly oba subjekty, ale nakonec  

se správní rada rozhodla, že budou existovat obě organizace. Jeden z důvodů byla možnost 

přerozdělování výnosů z nadačního investičního fondu… …Bývalý ředitel  

se správní radou rozhodli a nadace ADRA o NIF požádala. Splnili jsme kritéria a v několika vlnách 

jsme jako získali asi třicet osm milionů korun, které v současné době máme. To je v podstatě majetek 

státu, který nadace obhospodařuje a ten výnos se přerozděluje v rámci grantového řízení… 

…To jak fungují ty jednotlivé subjekty, je hodně dáno osobnostmi, které organizace řídí.  

Na kolik a jakým způsobem dělají jednotlivé aktivity. V minulosti to bylo tak, že v rámci občanského 

sdružení se věnovali spíš zahraničním projektům a nadace se věnovala domácím projektům… 

…Obecně je to ale spolu hodně propojené… …Nyní jsme v situaci, kdy budeme mít strategické 

plánování, kde musíme revidovat a vymezit roli nadace, fundraiserských aktivit nadace a 

občanského sdružení pod nadací…“ 

 

1.2. Koho vaše nadace konkrétně podporuje – jaké cílové skupiny? 

- Poznámka tazatele - viz výše - otázka č. 1.1. 

 

1.3. Jakým způsobem vaše nadace podporuje cílové skupiny? Který způsob je nejčastější? 

„…Za nadaci podporujeme cílové skupiny zejména tím, že získané peníze přerozdělujeme. Ve 

většině případů na projekty občanských sdružení, případně na nějaké individuální menší projekty… 

…Co se týče ostatních aktivit, tak jsme měli v minulosti velikonoční sbírku… …Deset let jsme měli 

lidi, kteří chodili po městech a vybírali peníze do kasičky. Takže to byl určitý příjem, těch peněz se 

vysbíralo od milionu a půl ty slabší roky a okolo třech, čtyřech milionů v těch lepších. Je pravda, že 

ke konci už to mělo sestupnou tendenci.  Lidé na ulicích jsou méně ochotni dávat peníze, takže jsme 

se loňský rok rozhodli sbírku ukončit… 

…Jako nadace máme také otevřenou veřejnou sbírku, která je registrována magistrátem 

a zde se sbírají peníze na různé účely, včetně peněz z DMS, což je na sbírku vázáno …. …DMS to 

byl velký zdroj peněz zvlášť po tsunami, to se vybralo obrovské množství. ADRA byla jedna z 

prvních organizací, která na tomto začala s Fórem dárců pracovat. Rozjelo 

se to hlavně po té tsunami a funguje to dodnes. Samozřejmě ne v takovém měřítku, DMS se nám 

nejvíce projeví, když se stane nějaké neštěstí a objeví se informace o sbírce - přispějte skrze DMS. 

Nejčastěji používáme DMS ADRA, které se nám osvědčilo nejvíc. Lidé znají organizaci více než 

hesla typu DMS Japonsko. Když lidé vidí DMS ADRA zají nás a vědí, že to bude fungovat…“ 

 

1.4. Je vaše nadace regionálně zaměřena? 
„…My máme jako ADRA obecně, toto je tedy pod občanským sdružením, třináct poboček. Většina se 

zaměřuje na dobrovolnictví. Máme dobrovolnická centra, máme jednu poradnu a v minulosti jsme 

měli ještě azylový dům v Novém Jičíně. Celkově se  

regionální pomoc dříve odvíjela také od toho, že část peněz z velikonoční sbírky šla  

do regionů…“ 

 

1.5. Pokud ANO - na které regiony je zaměřena? Ve kterých regionech podporujete nejvíce osob 

nebo projektů? 
- 

 



2. ZDROJE A FUNDRAISING 

 

2.1. Jaká je výše získaných prostředků (pozn. darů) vaší nadací ze soukromých zdrojů v letech 

2009, 2010, 2011? 

„…Nejlépe zjistíte z výročních zpráv…“ 

 

2009 – „…21 500 364 Kč (zahrnuje celkově přijaté nadační příspěvky a příjem do fondů)…“ 

2010 – „…17 573 264 Kč (zahrnuje celkově přijaté nadační příspěvky a příjem do fondů) …“ 

2011 – „…10 122 659 Kč (zahrnuje celkově přijaté nadační příspěvky a příjem do fondů) …“ 

 

2.2. Lze tento kvantitativní výčet dat doplnit komentářem, tzn. hlavní faktory, které ovlivnili výši 

získaných prostředků? 

- Poznámka tazatele - viz výše - otázka č. 1.3. 

 

2.3. Jaké je přibližné procentuální rozdělení těchto prostředků dle typů dárce, tzn. právnické 

osoby - firmy, individuální dárci v posledních třech letech (2009-2011)? 

„…To přesně nezjistím, ze sbírek nerozliším, které prostředky pošlou firmy nebo soukromé osoby. 

Úplné rozdělení v procentuálním smyslu nemáme… 

…Někdy se stane, že přijdou peníze na účet a nedohledáme, kdo je poslal… …To se nám stalo 

nedávno, když někdo poslal plus-minus milion korun a my jsme ani nevěděli, komu máme poděkovat. 

Je to sice ojedinělé, ale stalo se nám to. Bylo to myslím v rámci povodní nebo Japonska, tedy nebylo 

to úplně tak, že by z ničeho nic najednou přišly peníze. Ale v tomto případě jsme nevěděli od koho. 

Takže ono se někdy těžko rozlišuje, co jsou dary od fyzické a co od právnické osoby…“ 

 

- Poznámka tazatele – další informace viz výše - otázka č. 1.3. 

 

2.4. Které ze získaných prostředků považujete za důležité? Proč? 

„…Teď budu mluvit za ADRU obecně a ne speciálně za nadaci. Je to moje zkušenost, protože 

v nezisku dělám delší dobu a vnímám, že podpora drobných pravidelných dárců  

je dlouhodobě rozhodně lepší než mít pouze jednu firmu. Firmu, která sice jednorázově  

a bez nějaké velké inciativy a opečovávaní dá hodně peněz. Máte jednu firmu, co dá peníze, ale 

zároveň je to velmi vrtkavé. Když se změní vedení tam nebo tady nebo  

se změní vztahy nebo se změní situace ve firmě obecně. Když třeba firma tolik nevydělává a přestane 

spolupráci dál podporovat. Tím pádem té nadaci vznikne finanční díra,  

a co mohla nadace dříve udělat, to poté padá. Naopak v momentě, kdy mám tisíc, dva nebo tři tisíce 

pravidelných dárců, kteří mi dají malou část, ale pravidelně, tak i když mi dvacet vypadne, tak se 

zase rekrutují noví a ten projekt může fungovat dlouhodobě a to fundraisování taky. Já věřím víc 

tomuto. Ne, že by velcí donoři nebyli důležití, ale nemyslím si, že by nadace měly stát jen o ty velké 

hráče. Ano, pokud jsou, tak samozřejmě se tomu nebráníme ani nebudeme, ale zároveň si myslím, že 

je veliké riziko, pokud by organizace měla stát jenom na dvou, třech velkých donorech a spoléhat, že 

to půjde napořád…“ 

  

2.5. Promítá se toto ve vaší strategii organizace? Jakým způsobem? 

- 

 

2.6. Jakými dalšími způsoby získáváte finanční prostředky pro naplňování nadačního účelu a 

vašich statutárních cílů? Máte jiné než klasické fundraisingové zdroje? 

„…Přerozdělujeme NIF, pak jsou to DMS, veřejné sbírky a pak máme otevřené účty, které nejsou 

vázané na sbírku. To jsou vlastně fondy, kdy lidé mohou přispívat na různé účely. Ať už na 

handicapované, na živelné katastrofy, na hospic, na dobrovolnictví nebo na další formy podpory…  

…Dále také individuálně nabízíme, když se stane nějaké neštěstí, že třeba v nějaké vesnici někdo 

vyhoří. Ta vesnice chce pomoci, ale nemají otevřenou veřejnou sbírku, tak nás osloví a my říkáme 

ano, máme veřejnou sbírku a toto účel splňuje. K té naší veřejné sbírce jim přiřadíme variabilní 

symbol a oni to mohou zveřejnit a lidé peníze posílají na tento účet… …Také se stává, že lidé chtějí 

individuální podporu zastřešit nějakou sbírkou veřejně. To jsme několikrát udělali a lidé tak posílali 

peníze na stanovený účel, my poté sečetli výtěžek, který třeba ještě zdvojnásobovala nějaká firma, a 

získanou částku jsme na základě smlouvy posílali tomu člověku, kterému to bylo odkázáno… …To 

jsou vždy konkrétní individuální případy a za rok se nám jich tak deset stane. Také je to v případě, 

že někdo chce podporovat třeba handicapovaného člověka a pravidelně posílá peníze a chce, aby to 

šlo nějakým oficiálním kanálem, takže třeba tohoto využije…“ 

…Co se začíná rozvíjet a děje se nám, že některé firmy, tím jak se na ně obrací řada lidí  

o pomoc, tak nemají vybudovaný systém přerozdělování. Je pro ně jednodušší využít nadaci nebo 



nějakou organizaci, která rozdělování a přerozdělování dělá pro ně. My máme takto domluvenou 

spolupráci s jednou firmou, kdy s nimi v průběhu roku společně přerozdělujeme určitý obnos peněz 

a podílíme se na té realizaci výběru projektů a podpory… …To je jedna konkrétní firemní 

spolupráce a je pravda, že teď v posledním roce nás další dvě-tři firmy oslovily a vypadá to, že by o 

něco podobného stály. Že by měly zájem o určitou formu spolupráce, kdybychom to buď celé 

administrovali, nebo se na tom nějak částečně podíleli. To si myslím, že by byla třeba i cesta do 

budoucna pro některé nadace… 

…Dále konkrétně jako nadace ADRA máme dům ve Frýdku Místku, který církev získala pro sociální 

potřeby v městě a následně, když byla založena nadace ADRA, tak jej převedla na nadaci. Tedy 

máme nadační dům, který spravujeme. Tam máme pobočku a je tam také sociální šatník. Část 

komerčně pronajímáme, takže ten dům nějakým způsobem vydělává. Ne moc, primárně je to pro 

službu městu, ale rozhodně chod toho domu to pokrývá a zároveň to slouží potřebám lidí a města…“ 

 

2.7. V případě, že je vaše nadace regionálně zaměřena, promítá se tato skutečnost do 

fundraisingu? Jakým způsobem? 

„…My to máme nastavené tak, že naše pobočky jsou finančně samostatné, takže na činnost získávají 

peníze z různých projektů. Pobočky jsou pod občanským sdružením, ale na svoji činnost fundraisují 

samostatně. A samozřejmě díky tomu, že v regionu pracují, tak ten vztah je lepší než když bych já, 

tady z Prahy, tam začal fundraisovat. Takže to fundraisování dělají takto lokálně… …Tedy ano, 

regionálně se fundraisuje, ale to je v rámci občanského sdružení…“ 

 

2.8. Kolik pracovníků se u Vás aktivně věnuje fundraisingu?  
„…Jenom já jako předseda správní rady. Poté mám jen sekretářku na půl úvazku a externě 

ekonoma, který dělá účetnictví. To je vše, co se zaměstnanců nadace týče. Ten hlavní důvod je, že 

nerealizujeme žádné projekty. Ty jsou realizovány občanským sdružením. Fundraisování je u nás 

společnou prací občanského sdružení a nadace. My v nadaci máme DMS a otevřené účty. Lidé 

ovšem znají ADRU obecně. Kdybychom byli jen nadace, museli bychom dělat vlastní fundraisingové 

aktivity, ale takto je to propojené. V současné době máme fundraisingové a PR oddělení pod 

občanským sdružením, ale je otázka jak to bude do budoucna… …možná by PR nebo fundraisingové 

oddělení mohlo být pod nadací, uvidí se…“ 

 

2.9. Máte samostatné fundraisingové oddělení? Jak je toto oddělení rozděleno a jakým způsobem 

rámcově funguje? 

- Poznámka tazatele – viz výše – otázka č. 2.8. 

 

3. FIREMNÍ FUNDRAISING – OBECNĚ 

 

3.3. Od kolika různých obchodních společností jste v letech 2009, 2010, 2011 získali finanční 

prostředky? 

- Poznámka tazatele – vzhledem k faktům uváděným na otázku 2.3. nelze přesně určit a tato otázka 

není v tomto případě relevantní 

 

3.4. Jaká je Vaše aktuální situace v oblasti firemního fundraisingu? S kolika obchodními 

společnostmi aktuálně spolupracujete ve finanční rovině – tzn. získali jste od nich v tomto 

fiskálním roce (2012) finanční prostředky, příp. je velká pravděpodobnost, že se Vám je 

podaří získat? 

„…Spíš to má bohužel sestupnou tendenci… …Je pravda, že jsme se báli také v předchozích letech a 

nebylo to nakonec tak zlé. Musím říci, ty roky, ač třeba ta předpověď nebyla dobrá, tak jak naše 

občanské sdružení mělo docela velký obrat, tak i nadace. Ale co bude v roce 2012, je zatím 

otázka…“ 

 



4. FIREMNÍ FUNDRAISING – HLEDÁNÍ NOVÝCH DÁRCŮ 

 

4.1. Jakým způsobem probíhá ve vaší nadaci samotné úvodní vyhledávání potenciálního dárce? 

„…To bych Vás odkázal spíš na naše občanské sdružení. Já za nadaci budu asi  

i letos pokračovat v oslovování firem s cílem, pokud chtějí, abychom pro ně dělali zmiňované 

přerozdělování v rámci společenské odpovědnosti firem nebo jim s tím vypomohli. Nám to takto 

funguje s jednou firmou, jak jsem říkal. Teď jsme měli další obdobné jednání s firmou, která nás za 

tímto účelem oslovila…  

…Co se týče fundraisování na projekty, tak v současné době to dělá občanské sdružení. Přímo my to 

neděláme…“ 

 

4.2. Kde a od koho získáváte kontakty na potenciální dárce? Kdo je odpovědný za vyhledávání 

kontaktů a kdo je nejčastěji vyhledává / přináší? 

- 

 

4.3. Který ze jmenovaných způsobů získání kontaktu je ve vaší nadaci nejčastější? 

-. 

 

4.4. Kolik potenciálních nových dárců zpravidla ročně oslovíte s cílem navázání spolupráce a 

získání finančního daru? 

„…Loňský rok jsme oslovili asi tři firmy. U jedné to funguje, u druhé je to na dlouhodobé jednání. 

Chvíli se staví do role - ano, to by se nám líbilo a poté to opadne. Zřejmě teď nemají na stole balík 

žádostí, takže možná za pár měsíců až těch mailů a dopisů se žádostmi bude ve schránce víc, tak se 

na nás obrátí. Tedy teď je to taková otevřená záležitost…“ 

 

4.5. S kolika novými firmami (tzn. do té doby neoslovenými a nespolupracujícími) se Vám podařilo 

v posledních třech letech (2009-2011) navázat spolupráci?“  

- 

 

4.6. Kolik z nově oslovených firem, s kterými jste navázali spolupráci v posledních  

3 letech (2009-2010), Vás podpořilo finančně? 

- 

 

4.7. Jakými způsoby (skrze které techniky) probíhá v nadaci úvodní kontaktování firmy? 

„…Je to osobní forma a také na základě spolupráce z minula. Že bych nyní oslovoval nové firmy, k 

tomu jsem se zatím nedostal… 

…Jak jsem říkal, ač by měl být fundraising víc pod nadací, tak to není takto v tuto chvíli nastavené a 

fundraising je zejména pod občanským sdružením…“ 

 

4.8. Který ze jmenovaných způsobů, postupů využíváte nejčastěji? 

„…Osobní kontakt a schůzka…“ 

 

4.9. Co považujete za největší úspěch vaší nadace v oblasti firemního fundraisingu v období 

posledních třech let (2009-2011)? 

„…To jsou různé individuální záležitosti. Třeba nyní máme kampaň Mince denně a asi 14 dní zpátky 

získala kolegyně, která to má na starosti 100 000 korun přímo na kampaň. 

Což je v dnešní době úplně skvělé, něco takového, a je to na kampaň. My jsme s tím dárcem jednali 

a on dlouhodobě spolupracuje s ADROU a samozřejmě ví, že je to na kampaň a cíl té kampaně je 

získat drobné přispěvatele. Takže věřím, že třeba toto bude mít dlouhodobě efekt… …On se 

rozhodnul přispět na samotnou kampaň, ne na provoz nebo nějaký projekt. Tak to myslím, že je 

jeden individuální úspěch…  

…Ale jak říkám, je to je velmi individuální a různorodé. Myslím si, že náš další fundraisingový 

úspěch byly sbírky, když byly povodně nebo třeba Japonsko loňský rok. Ale to je dané také tím, že se 

to objevuje v médiích. Příkladem je ta sbírka pro Japonsko. Tím, že my jsme jako ADRA světová 

organizace, tak máme pobočku i jako ADRA Japonsko, která byla aktivní, akční a byla schopna tam 

projekty realizovat. Na nás se tak obracela řada lidí, kteří by se jinak možná obrátili na jiné 

organizace, ale my v Japonsku přímo působili. Díky tomu, že jsme tam byli, tak jsme tam mohli 

využít těch kontaktů. To je samozřejmě také výhoda ADRY jako síťové organizace, že máme své 

aktivní lidi na místě…“ 

 

4.10. Jakou největší chybu dle Vás dělají české NNO při oslovování potenciálních firemních dárců? 



„…Já jsem přesvědčen o tom, že fundraising je hodně o osobním kontaktu a je spjatý 

s důvěryhodností organizace. To dle mě ovlivňuje dárce, jestli podpoří nebo ne... 

…Kupříkladu se nám stalo, že nějakou dobu jsme se na severní Moravě snažili spolupracovat 

s jednou velkou firmou. Vypadlo to velice slibně, dokonce jsem měl dvakrát schůzku s vedením a 

panovalo velké nadšení. Bohužel se to nakonec vždycky někde, nějak zadrhlo nebo to nešlo dál… 

…Co bylo skutečně za tím, co byla ta chyba, to by byla spekulace. Možná sem mohl něco udělat 

lépe, mohl jsem víc šlapat, ale když zase člověk zatlačí moc, může zalomit. Je to takový tenký led… 

…Obecně k chybám neziskových organizací, no těžko říci. Myslím si, že především musí být 

transparentní a mít důvěru, nejen široké veřejnosti, ale i té firmy. Právě to se promítá do všeho, ve 

firmách dělají běžní občané a vnímají, co se děje a na základě toho jsou ochotní pomoci…“ 

 

4.11. Pokud byste měl/a vyjmenovat 5-10 bodů, které považujete za důležité pro úspěšné 

kontaktování potenciálního dárce, které by to byly?  

„…Určitě je to historie organizace, v dnešní době je neziskový sektor oblastí, která není nová. Dnes 

se organizace mohou nějakým způsobem ukázat. Ukázat to, jak pracují nebo nepracují. Mohou 

ukázat, co se povedlo a nepovedlo a já si myslím, že je důležité ukázat 

právě i co se nepovedlo. Ač to není příjemné, když člověk přizná, to nám nevyšlo, ale naopak získává 

kredit důvěryhodnost. To také buduje tu důvěryhodnost ať už u těch firem nebo lidí, kde chcete dary 

získat… 

…Být aktivní v momentě, kdy je potřeba a zapojovat se do koordinace… …To pomáhá třeba nám 

tím, že jsme aktivní v rámci povodní nebo psychosociálních týmů… …být na místě a nebát se té 

práce…“ 

 

4.12. Jaký je Váš názor na možnosti NNO v oblasti firemního fundraisingu v ČR? 

- 

 

4.13. Jak vidíte tuto situaci do budoucnosti (horizont 5 let)? 

- 

Rozhovor proběhl dne: 15.5.2012 

Respondentka: Ing. Radek Špinka (Nadace ADRA) 

Autorizace rozhovoru respondentem: ANO 

Autorizováno dne / forma (mail, telefon, osobně): autorizováno e-mailem dne 13.6.2012 



Příloha č. 5 – přepis rozhovoru – subjekt: Nadace B 

1. NADACE – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1.1. Jak je v praxi realizován účel vaší nadace stanovený statutem? Jak jsou naplňovány statutární 

cíle? 

„…Je to hlavně grantování, máme i nějaké svoje vlastní projekty, protože jsme v tý situaci, kdy 

prostě v některých věcech se čím dál tím hůř získávají prostředky. Zejména v některých oblastech se 

čím dál tím hůř získávají prostředky na grantování…  

…My to máme, že většina je grantování a jenom část je vlastní činnost… 

…Když si vezmu loňský rok, 2011, tak to bylo řádově okolo, ani ne deseti procent… …ani na deset 

procent byla vlastní činnost…“ 

 

1.2. Koho vaše nadace konkrétně podporuje – jaké cílové skupiny? 

- ANONYMIZOVÁNO – 

 

1.3. Jakým způsobem vaše nadace podporuje cílové skupiny? Který způsob je nejčastější? 
- Pozn. tazatele – viz výše – otázka č. 1.1. 

 

1.4. Je vaše nadace regionálně zaměřena? 
„…My jsme primárně celorepublikově zaměřeni, ale teďka třeba ta jedna naše operační činnost je 

regionální záležitost Myslím si, že dřív nebo později to pro nás bude 

 i nevyhnutelný. Protože tím jak budeme získávat dary, tak nás povede k tomu, že budeme muset být 

regionálně zaměření. Ale v tuhle chvíli jsme celorepublikový, jako nadace… ….Ale máme v tuto 

chvíli hodně grantistů, který pracují jenom regionálně…  

 

1.5. Pokud ANO - na které regiony je zaměřena? Ve kterých regionech podporujete nejvíce osob 

nebo projektů? 
„…No to jsou zas různý ty oblasti, když to vezmu letem světem, tak je to Ostrava, Praha, Plzeňský 

kraj, Ústecký kraj…“ 

 

2. ZDROJE A FUNDRAISING 

 

Jaká je výše získaných prostředků (pozn. darů) vaší nadací ze soukromých zdrojů v letech 

2009, 2010, 2011? 

 

2009 – ANONYMIZOVÁNO - pozn. tazatele – získané finanční prostředky v daném období byly 

přes 30 000 000 Kč) 

 

2010 – ANONYMIZOVÁNO - pozn. tazatele – získané finanční prostředky v daném období byly přes 

30 000 000 Kč) 

 

2011 – ANONYMIZOVÁNO – 

 

2.1. Lze tento kvantitativní výčet dat doplnit komentářem, tzn. hlavní faktory, které ovlivnili výši 

získaných prostředků? 

- 

 

2.2. Jaké je přibližné procentuální rozdělení těchto prostředků dle typů dárce, tzn. právnické 

osoby - firmy, individuální dárci v posledních třech letech (2009-2011)? 

„…To je uvedeno ve výročních zprávách…“ 

 

Pozn. tazatele: Výše získaných finančních prostředků ze soukromých firemních 

 - korporátních zdrojů vč. firemních nadačních fondů, v roce 2009 byla 14%. Podíl soukromých 

zdrojů – zahraniční nadace byl 84% a 2% tvořili individuální dárci. V roce 2010 činila výše 

získaných finančních prostředků ze soukromých firemních - korporátních zdrojů vč. firemních 

nadačních fondů 4%. 5% tvořili dary od drobných dárců (fyzické a právnické osoby); necelé 1% 

prostředky od - ANONYMIZOVÁNO - ambasády a 90% finančních zdrojů bylo ze soukromých 

zdrojů – zahraniční nadace.  

Zdroj: - ANONYMIZOVÁNO - 

2.3. Které ze získaných prostředků považujete za důležité? Proč? 



„…- ANONYMIZOVÁNO - my tomu říkáme core budget, to jsou naše základní peníze, na který se 

vlastně nabalují další. A to jsou peníze, na kterých nadace vlastně stojí. Prostě díky tomu, že nadace 

ty prostředky měla, tak vlastně nikdy nedělala vlastní fundraising… …Nikdy jsme cíleně nebudovali 

nadační jmění… …Takže pro nás to jsou samozřejmě klíčový peníze… …My jsme v situaci, že kdyby 

tyhle peníze vypadly, tak my vlastně nemáme vybudovanou strukturu na fundraisingový věci nebo to, 

co ty prostředky nahradí…“ 

 

2.4. Promítá se toto ve vaší strategii organizace? Jakým způsobem? 

„…Jasně, ale my jsme vlastně v situaci, kdy to moc dobře nemůžeme ovlivnit. Prostě to je jako 

v zásadě rozhodování jednoho člověka a boardu, globálního, ale primárně jednoho člověka… 

…Ano, nesmí vypadnout, ale když vypadnou, tak kdo ví, co se stane. Ale nejde to moc ovlivnit… 

…myslím si, že to je strašný rozdíl oproti tomu, když máte soukromého dárce tady v Čechách, 

s kterým jste prostě v nějakém kontaktu… …My jak jsme součástí tý ohromný sítě, tak jsme jako 

vždycky, jsme jedni z mnoha. To znamená, že prostě mnohem jednodušší je pak udělat to rozhodnutí 

- já s vámi skončím, protože vy už jste v pohodě a někde jinde je mnohem víc problémů… 

…my jsme jako jedna z dalších 33 národních nadací, takže tam to ovlivňování funguje jinak. Protože 

tam je 33 národních nadací a všichni mají zájem, aby nebyli odříznuti, a všichni ty peníze 

potřebují…“ 

 

2.5. Jakými dalšími způsoby získáváte finanční prostředky pro naplňování nadačního účelu a 

vašich statutárních cílů? Máte jiné než klasické fundraisingové zdroje? 

„…My máme dům v nadačním jmění, který pronajímáme, to je jeden zdroj. Druhý je práce 

s nadačním jměním, to znamená nějaké investice s nadačním jměním…“ 

 

2.6. V případě, že je vaše nadace regionálně zaměřena, promítá se tato skutečnost do 

fundraisingu? Jakým způsobem? 

„…Máme to u jedné velké firmy, nadačního fondu té firmy… …tam to vypadá tak, že ty peníze dává 

ta firma, která je regionálně spjatá s tím místem a celý to grantování, všechny ty peníze jsou určeny, 

že se musí grantovat ve dvou okresech… …je to o tom, že prostředky, který my dostáváme, tak 

přerozdělujeme a ta administrace, tak ty peníze musíme rozdělovat v tý daný lokalitě… 

…a pak máme čas od času, že se objeví někdo, kdo chce dát nějaký peníze, ale svým způsobem zase 

je to spjatý s tím, že se musí rozdělit v nějaký daný lokalitě, teda spíš v regionu než v lokalitě…  

 

2.7. Kolik pracovníků se u Vás aktivně věnuje fundraisingu?  
„…My to vlastně celý stavíme, to znamená, že hledáme někoho, ale je to o tom, že ty lidi nejsou. Tak 

nikoho nemáme jako kdo by se tomu věnoval naplno… 

 …V tuto chvíli je to jeden člověk, který to má tak, dejme tomu, půl až tři-čtvrtě úvazek. Plus jsou 

k němu další dva až tři lidi, který to mají jako část svý práce… … když se to sečte, tak to budou dva 

úvazky… 

…U nás to je, no, my jsme to nedělali nikdy a je to chyba, hrozná. Teď se to ukazuje, že jsme 

spoléhali na jeden finanční zdroj jako nadace. Tak teďka poslední rok, rok a půl se s tím snažíme 

začít něco dělat. To je jedna věc a druhá věc je, že my máme ještě relativně problém, že díky tomu, 

co děláme, tak se nám vlastně strašně zužuje počet dárců. Že když se podívám na některé nadace a 

jejich dárce, tak to jsou velký dárci, jejichž peníze my bychom nikdy nevzali…  

 

2.8. Máte samostatné fundraisingové oddělení? Jak je toto oddělení rozděleno a jakým způsobem 

rámcově funguje? 

„…O tom zatím nemůžeme mluvit…“ 

 



3. FIREMNÍ FUNDRAISING – OBECNĚ 

 

3.1. Od kolika různých obchodních společností jste v letech 2009, 2010, 2011 získali finanční 

prostředky? 

„…No asi to bude něco kolem deseti, když budu počítat i ty drobný dárce, tak to dá dohromady 

deset. Ty velký dárci za loňský rok, tam máme dvě firmy. Ta jedna, to je vlastně jeden velký dárce - 

technologická společnost, kterého jsem zapomněl říct, a který se objevil. Což je vlastně dalších 

30 000 euro, takže 600-700 tisíc. Ale do deseti celkově to bude…“ 

 

3.2. Jaká je Vaše aktuální situace v oblasti firemního fundraisingu? S kolika obchodními 

společnostmi aktuálně spolupracujete ve finanční rovině – tzn. získali jste od nich v tomto 

fiskálním roce (2012) finanční prostředky, příp. je velká pravděpodobnost, že se Vám je 

podaří získat? 

„…Navázanou novou spolupráci nemáme, zatím ne. Snažíme se, ale nemáme… 

… to je strašný věštění z koule, já si myslím nebude horší, bude stejný a možná bude lepší… …za 

tenhle první půl rok jsme odvedli práce, kterou jsme v roce 2011 neudělali, takže teď je otázka, jestli 

se z toho něco podaří nebo ne…“ 

 

4. FIREMNÍ FUNDRAISING – hledání nových dárců 

 

4.1. Jakým způsobem probíhá ve vaší nadaci samotné úvodní vyhledávání potenciálního dárce? 

„…My jdeme zatím přes osobní vazby. Snažíme se najít vždycky někoho, kdo nám nejdřív otevře 

dveře…“ 

 

4.2. Kde a od koho získáváte kontakty na potenciální dárce? Kdo je odpovědný za vyhledávání 

kontaktů a kdo je nejčastěji vyhledává / přináší? 

„…Využíváme zdroje všech a tohle to jsou vlastně první kroky… …v tuhle chvíli jsme na tom tak, že 

shromažďujeme všechny zdroje…“ 

 

4.3. Který ze jmenovaných způsobů získání kontaktu je ve vaší nadaci nejčastější? 

„…Osobní kontakty a vazby, ale právě že nejen lidí z nadace, my se snažíme o všechny další možný 

lidi, kteří jsou na nadaci navázání, s kterýma se známe, s kterýma se pracovalo… …teď je to fakt 

jako sněhová koule…“ 

 

4.4. Kolik potenciálních nových dárců zpravidla ročně oslovíte s cílem navázání spolupráce a 

získání finančního daru? 

 „…To se teď nedá určit, to takto nejsem schopen říct… …my jsme teď fakt na úplným začátku a je 

to o tom, že celá ta instituce se musí přetočit… …ta instituce, včetně správní rady, má setrvačnost 

nějakého zajetého způsobu…“ 

 

4.5. S kolika novými firmami (tzn. do té doby neoslovenými a nespolupracujícími) se Vám podařilo 

v posledních třech letech (2009-2011) navázat spolupráci?“  

„…2011 byl úspěch s jednou technologickou firmou, to je jedna. No a pak to jsou kontakty, který 

můžeme nazvat spoluprací, ale zatím to není finanční…  

…Snažíme se ty firmy, ať už je to spolupráce nefinanční nebo spolupráce na konkrétním aktivitě, 

konkrétním projektu nebo máme regionální spolupráce, tematické spolupráce ať už je to téma širší 

nebo téma konkrétní projekt, to jsou prostě různé varianty, přes které se snažíme různě propojovat… 

…my jsme vlastně v loňském roce, to co my jsme zkoušeli a co se ukázalo, že vůbec nefunguje, že 

když ukážeme - máme tady nějaký projekty a chceme na ně peníze, tak v zásadě všichni řeknou 

skvělý, úžasný, perfektní, tak v nic to nevyústilo… …proto chceme jít na mnohem konkrétnější 

bázi…“ 

 

4.6. Kolik z nově oslovených firem, s kterými jste navázali spolupráci v posledních 3 letech (2009-

2010), Vás podpořilo finančně?  
- Pozn. tazatele – viz výše – otázka č. 4.5. 

 

4.7. Jakými způsoby (skrze které techniky) probíhá v nadaci úvodní kontaktování firmy? 

„…Zatím to jsou osobní schůzky, snažíme se najít někoho, kde je kontakt, aby nám otevřel dveře. Je 

to osobní schůzka a pak už je to jakoby na nás… …zatím skládáme tu síť, nemáme tak velkou 

databázi, abychom využili direct mailing nebo tak…“ 

 

4.8. Který ze jmenovaných způsobů, postupů využíváte nejčastěji? 



- Pozn. tazatele – viz výše – otázka č. 4.7. 

 

4.9. Co považujete za největší úspěch vaší nadace v oblasti firemního fundraisingu v období 

posledních třech let (2009-2011)? 

„…Jediný, co je snad, a to se uvidí, možná dlouhodobá spolupráce s tou technologickou firmou… 

…ale jinak úspěch není, my jsme to roce 2009, 2010, 2011 v zásadě nedělali, takže není…“ 

 

4.10. Jakou největší chybu dle Vás dělají české NNO při oslovování potenciálních firemních dárců? 

„…Myslím, že je tam hrozný stereotyp. No jak to říci, že jsou hrozně nepřekvapivý, nekreativní. To 

si myslím, že když pak člověk vidí neziskovku, což je hodně vidět u těch malých a nově vznikajících 

organizací, který prostě fungují a myslí úplně jiným způsobem. Tak tam je pak mnohem víc vidět, jak 

lépe cílí na ty dárce, individuální dárce, než ty neziskovky, který už tady jsou léta zažitý… 

…hodně věcí souvisí se vším, jak jsme se bavili, tak neziskovky ještě neumí fundraising. Pro ně je 

taková věc, všichni říkají, my víme, že to musíme dělat, ten fundraising, že to musíme dělat. Ale když 

jsme my hledaly fundraisera, tak to bylo klasický, když jsme se ptali, co si představuje, tak říkali 

všichni, že budou psát těm nadacím a budou psát ty projekty, ale to v zásadě pro mě není 

fundraising… …ty organizace to furt nedocenily a zároveň tady není běžný a rozjetý nějaký pro 

bono práce, takže vlastně pak spousta těch organizací nemá ty kapacity, někoho, kdo by ty kreativní 

věci dělal, kdo ty věci přinese, koho si seženou ať už je to marketing,… …že furt ještě ta kultura tady 

není takové, aby se ty lidi zapojili do tý práce neziskovek, ty, který oni nejsou schopný zaplatit…“ 

 

4.11. Pokud byste měl/a vyjmenovat 5-10 bodů, které považujete za důležité pro úspěšné 

kontaktování potenciálního dárce, které by to byly?  

„…Určitě je to důvěryhodnost, ta tam musí v zásadě být. Musí tam být právě nějaká nápaditost jak 

ty věci prodávat. Myslím si, že tam musí být i nějaká systematičnost, že ta organizace musí být 

schopna ty věci dobře zpracovávat s těma dárcema dobře pracovat. Dneska se říká umět jim 

nabídnout, co oni chtějí a co potřebují. Pak si myslím, že je to strašně moc o lidech, o tom, kdo to 

dělá a jakým způsobem to dělá. Když máte schopného, a to je prostě proč já říkám, tady nejsou 

fundraiseři. Ve finále, ideál je někdo, kdo dělal business, ale rozhodnul se, že bude páchat to dobro. 

Já si myslim, že neziskovky nerozumí business prostředí, to je problém. Ve chvíli, kdy tam jsou samý 

nadšenci, který tím businessem nikdy neprošli, nemají s nim žádnou zkušenost, tak tomu nerozumí. 

To je klíčem mít někoho, kdo tomu bude rozumět…  

…Problém je když píše neziskovka, když píše nějaký dopis nebo materiál, kterým chce oslovit 

firemní dárce a píše to jak ministerstvu. Prostě ten business to vnímá úplně jinak. Ten chce úplně 

jiný dokumenty, jinak pracovat s tím textem a to podle mě neumějí ty neziskovky. Chce to mít, dát 

někomu, kdo to umí, umí to přetavit nebo vám to napíše nebo řekne, hele tohle mě na první dobrou 

nezaujalo, to prostě nemá cenu…“ 

 

4.12. Jaký je Váš názor na možnosti NNO v oblasti firemního fundraisingu v ČR? 

„…Já jsem optimista. My jsme dvacet let po revoluci, naše společnost je v nějaký situaci, která je 

podle mého furt jako dobrá, taky by to mohlo být výrazně horší… …myslím si, že tím, že tady byly 

ohromný finanční prostředky pro neziskovky, který byly vlastně jako jednodušší, tak tady nikdy nebyl 

pořádně tlak na ten business, aby se začal podílet na tom fungování společnosti. A ten business to 

neumí, ten se to musí taky naučit. A myslím si, že je vidět, že když se někomu daří a dělá dobrý věci, 

tak je schopný ty peníze získat. Je tady spousta neziskovek, který říkají jenom, my teďka nemáme 

peníze a je krize. Tím nechci říkat, že to je všude, třeba u sociálních služeb, tam to je něco jiný, ale 

je tady spousta neziskovek, který říkají, teďka je to šílený a je tady krize. Jako jo, ale je tady spousta 

neziskovek, kterým se přes tu krizi daří a jsou schopný si ty peníze udržet. A čím dál tím častěji se 

dozvídám o tom, Že mně někdo říká, já sem založil neziskovku, platím provoz, všechno funguje a oni 

si shánějí peníze na projekty, ale nemusí se zatěžovat nějakým adminem. Že prostě tyhle lidi se 

začínají objevovat a myslím si, že to bude v zásadě lepší. Lidi, ta společnost je bohatá, ty prachy má, 

je nutný se naučit jak je přesvědčit a oni se taky musí naučit, že je dobrý dávat i na jiný věci než jen 

na děti s postižením, dětský domovy a tak dál… 

…pro ty firmy, jako je to samozřejmě důležitý, ale už nejsme v tý situaci, kdy bylo jednoduchý sehnat 

ty prachy na to, že člověk řekl, já vám dám logo na web, na propagační materiály a ty firmy řekli, 

super - my vám dáme spoustu peněz. Ty firmy pochopili, že tohle není ta cesta, že to vlastně nic 

nepřináší. Takže ono tam je pořád vidět, že se to někam vyvíjí. Já jsem optimista, myslím, že peníze 

tady jsou a je tady spousta lidí, který by na to měli. A to že to neumějí, nemají tu správnou 

příležitost, nikdo je neoslovil, sami se ještě nerozhodli…“ 

 

4.13. Jak vidíte tuto situaci do budoucnosti (horizont 5 let)? 

- Pozn. tazatele – viz výše – otázka č. 4.12. 



 

Rozhovor proběhl dne: 21.5.2012 

Respondent: anonymizováno 

Organizace: anonymizováno 

Autorizace rozhovoru respondentem: ANO  

Autorizováno dne / forma (mail, telefon, osobně): autorizováno e-mailem dne 5. 6. 2012, dle dohody 

s respondentem / respondentkou byl přepis rozhovoru a identifikační údaje nadace anonymizovány 

 

 

(pozn. tazatele: anonymizované údaje, které by mohly vést k identifikaci subjektu, jsou v přepisu nahrazeny 

textem - ANONYMIZOVÁNO -) 



Příloha č. 6  – přepis rozhovoru – subjekt: Nadace člověk člověku 

1. NADACE – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1.1. Jak je v praxi realizován účel vaší nadace stanovený statutem? Jak jsou naplňovány statutární 

cíle? 

„…Účel a cíle jsou nadací naplňovány. Podporu realizujeme prostřednictvím grantových řízení. 

Jiný způsob zatím není. Je to z důvodu průhlednosti jak navenek, tak i pro nás uvnitř. Když pracujete 

ve třech lidech a, tak je nutné si určit přesná pravidla, jak to budete dělat. Kdyby každá z nás tří 

přišla s návrhem vlastního projektu, tak bychom se v tom postupně ztráceli. Právě proto máme 

přesná grantová pravidla a to nás stmeluje, že je nutné je dodržet. A současně je to transparentní 

navenek a má to řád, který nám vyhovuje. Naše činnost je v souladu se statutem, nemáme žádné 

nereálné cíle…“ 

 

1.2. Koho vaše nadace konkrétně podporuje – jaké cílové skupiny? 

„…To najdete nejlépe ve výroční zprávě a na webu, kde je přesně ukázáno rozložení z toho můžete 

v této otázce vycházet…“ 

 

 
(zdroj: http://admin.nadacecc.cz/web-data/images//podporili_jsme/grafy/graf2.jpg, citace dne: 

12.5.2012) 

 

1.3. Jakým způsobem vaše nadace podporuje cílové skupiny? Který způsob je nejčastější? 

„….Podpora probíhá skrze grantové řízení a vlastně skrze neziskovky, přičemž cílová skupina jsou 

jak handicapovaní, děti a podobně, ale vždy je podpora skrze neziskovky… …Grantové řízení jsou 

vždy na konkrétní projekt neziskovky…“ 

 

1.4. Je vaše nadace regionálně zaměřena? 
„…ČR...“ 

 

1.5. Pokud ANO - na které regiony je zaměřena? Ve kterých regionech podporujete nejvíce osob 

nebo projektů? 
Poznámka tazatele - není relevantní – viz výše – otázka č. 1.4. 

 

2. ZDROJE A FUNDRAISING 

 

2.1. Jaká je výše získaných prostředků (pozn. darů) vaší nadací ze soukromých zdrojů v letech 

2009, 2010, 2011? 

 

2009 – „…525 500 Kč…“ 

2010 - „…403 200 Kč…“ 

2011 - „…370 250 Kč…“ 

 



2.2. Lze tento kvantitativní výčet dat doplnit komentářem, tzn. hlavní faktory, které ovlivnili výši 

získaných prostředků? 

- 

 

2.3. Jaké je přibližné procentuální rozdělení těchto prostředků dle typů dárce, tzn. právnické 

osoby - firmy, individuální dárci v posledních třech letech (2009-2011)? 

„…Zde můžete opět vyjít z výročních zpráv, kde je to podrobně rozdělené…“ 

 

Pozn. tazatele: výše získaných finančních prostředků ze soukromých firemních 

 - korporátních zdrojů se pohybuje v letech 2009-2011 v rozmezí 20-25% oproti získaným 

prostředkům od individuálních dárců. Zdroj: http://nadacecc.cz/vyrocni-zpravy/. 

 

2.4. Které ze získaných prostředků považujete za důležité? Proč? 

„…Základem je, že určité peníze dávají zakladatele, kteří budou vždy krýt základní náklady. 

Přestože to děláme zadarmo, tak aby i ostatní náklady, které vzniknou, jako jsou kancelář, 

pronájem, audit, výroční zpráva, jsou kryté zakladateli. To jsou jisté zdroje, ty neodpadnou…  

…Darované prostředky máme investovány ve fondech, kdy ty stěžejní zdroje jsme obdrželi 

v minulých letech… …díky tomu můžeme podpořit speciální projekty a nemusíme díky tomu řešit, 

jestli budou všechny námi podpořené projekty dostatečně líbivé pro naše dárce…Fundraising 

děláme především přes osobní kontakty. Vždy oslovujeme konkrétní osoby a firmy, o kterých víme, že 

jsou ziskové.“ 

 

2.5. Promítá se toto ve vaší strategii organizace? Jakým způsobem? 

Poznámka tazatele – zodpovězeno v otázce č. 2.4. 

2.6. Jakými dalšími způsoby získáváte finanční prostředky pro naplňování nadačního účelu a 

vašich statutárních cílů? Máte jiné než klasické fundraisingové zdroje? 

„…Máme prostředky z fondů, kde máme uloženy finance na termínovaném a lépe úročeném běžném 

vkladu. Poměrně velké zdroje jsou z přijatých úroků, ročně pokryjí téměř 1/3 nadačních příspěvků. 

Díky dohodám s bankami máme výhodné úročení termínovaných i běžných vkladů. 

 

2.7. V případě, že je vaše nadace regionálně zaměřena, promítá se tato skutečnost do 

fundraisingu? Jakým způsobem? 

„…Sice nejsme regionálně zaměřeni, ale do fundraisingu se nám to trochu promítá. Máme dárce, 

kteří se zajímají, co kde děláme. Třeba dárci z Moravy chtějí vědět, co děláme na Moravě nebo máme 

dárce z jižních Čech, který se pravidelně ptá, jestli podporujeme hospic v Prachaticích… … …Určitě 

nám při jednání s dárci pomáhá, když vidí, že podporujeme nějakou organizaci působící v jejich 

rodném městě či blízkém okolí. 

 

2.8. Kolik pracovníků se u Vás aktivně věnuje fundraisingu?  
„…Nadace funguje na dobrovolnickém principu, naše práce není placena. Částečně se na něm 

podílíme tři, na úvazky se to těžko vyčísluje. Ale fundraising třeba pro nás dělal 

i člověk z  Moravy, který nás sám podporoval. Nebo někdo, kdo nás podpořil, si od nás vyžádal naše 

výroční zprávy, aby je mohl rozdat ve svém okolí. Ve své době takto někteří dárci přivedli další…“  

 

2.9. Máte samostatné fundraisingové oddělení? Jak je toto oddělení rozděleno a jakým způsobem 

rámcově funguje? 

„…Nemáme...“ 

 

3. FIREMNÍ FUNDRAISING – OBECNĚ 

 

3.5. Od kolika různých obchodních společností jste v letech 2009, 2010, 2011 získali finanční 

prostředky? 

 

2009 – „…7 právnické osoby…“ 

2010 – „…4 právnické osoby…“ 

2011 – „…3 právnické osoby…“ 

 

3.6. Jaká je Vaše aktuální situace v oblasti firemního fundraisingu? S kolika obchodními 

společnostmi aktuálně spolupracujete ve finanční rovině – tzn. získali jste od nich v tomto 

fiskálním roce (2012) finanční prostředky, příp. je velká pravděpodobnost, že se Vám je 

podaří získat? 



„…Myslím, že to bude stejně jako v roce 2011. Momentálně nepracujeme na získání dalších 

firemních dárců. Možná se ozve někdo díky fundraisingovým aktivitám, které děláme průběžně. 

Okruh firem, které o nás vědí, je široký a hledat nové na blind pro nás nemá úplně smysl. Spoléháme 

spíše na přirozené šíření našeho dobrého jména. 

 

4. FIREMNÍ FUNDRAISING – HLEDÁNÍ NOVÝCH DÁRCŮ 

 

4.1. Jakým způsobem probíhá ve vaší nadaci samotné úvodní vyhledávání potenciálního dárce? 

„…Jsou to hlavně osobní kontakty. To, že se scházíme s různými lidmi a vyjma toho,  

že děláme nadaci, máme taky vlastní aktivity. A právě při schůzkách o tom mluvíme,  

co děláme v nadaci. Jsou to často lidé, pro které není problém přispět. To pro to děláme a víc pro to 

v našem případě úplně člověk dělat nemůže nebo nechce… 

…Výroční zpráva je náš hlavní fundraisingový nástroj, snažíme se, aby byla na úrovni jak po 

vzhledové tak po obsahové stránce. Úspěch je, že nám audituje KPMG. Hodně našich dárců je 

z finančního prostředí a toto je zajímá.  

 

4.2. Kde a od koho získáváte kontakty na potenciální dárce? Kdo je odpovědný za vyhledávání 

kontaktů a kdo je nejčastěji vyhledává / přináší? 

„…Jsou to naše osobní kontakty, které máme z dalších aktivit vyjma nadace…“ 

 

4.3. Který ze jmenovaných způsobů získání kontaktu je ve vaší nadaci nejčastější? 

„…jsou to zase ty schůzky a osobní kontakty…  

…Pro mě je třeba velký fundraisingový úspěch, že teď s námi začala spolupracovat paní Škodová. 

Je to další člověk, který se k nám přidal, dříve se o nás dlouhodobě zajímala, ale asi před rokem 

přišla s otázkou, jak chcete pomoci. A teď s námi pracuje v Nadaci, stejně jako my jako 

dobrovolnice. Dělá spousty práce, velmi nám to pomáhá a my bychom ji jinak nezaplatili. Navíc má 

okolo sebe další lidi, a když bude o nadaci mluvit, může získat nové zdroje…“ 

 

4.4. Kolik potenciálních nových dárců zpravidla ročně oslovíte s cílem navázání spolupráce a 

získání finančního daru? 

„…Nevím, může to být asi 20 lidí, kteří se objeví v našem okolí a dozvědí se od nás o naší práci pro 

nadaci a o možnosti naši nadaci podpořit…“ 

 

4.5. S kolika novými firmami (tzn. do té doby neoslovenými a nespolupracujícími) se Vám podařilo 

v posledních třech letech (2009-2011) navázat spolupráci?“  

„…U nás to není úplně případ firem, ale spíš individuálních dárců…“ 

 

4.6. Kolik z nově oslovených firem, s kterými jste navázali spolupráci v posledních 3 letech (2009-

2010), Vás podpořilo finančně?  

- 

 

4.7. Jakými způsoby (skrze které techniky) probíhá v nadaci úvodní kontaktování firmy? 

„…No jsou to osobní schůzky, samozřejmě i maily, ale vždy je to v osobním kontaktu. Obecně je to 

schůzka, ale s někým, kdo už na vás je připravený a ví, o čem to bude. Když někdo jde a je na vás 

připraven, tak už asi na 80 procent počítá, že Vám ty peníze dá…“ 

 

4.8. Který ze jmenovaných způsobů, postupů využíváte nejčastěji? 

„…Schůzka, kdy už tam je osobní kontakt…“ 

 



4.9. Co považujete za největší úspěch vaší nadace v oblasti firemního fundraisingu v období 

posledních třech let (2009-2011)? 

„…Ne úplně firemního, ale pro nás je to vždy, když přijdou peníze anonymně. Když toho člověka 

neznáte a on pošle nadaci peníze. To je věc, která se nám stává vlastně každý rok a vždy nás 

potěší…“ 

4.10. Jakou největší chybu dle Vás dělají české NNO při oslovování potenciálních firemních dárců? 

„…To je strašně těžké takhle soudit. Mám pocit, že neziskovky někdy střílejí od boku, že žádají, kde 

se dá. Čím více osloví, tím jako lépe, ale myslím, že tak v devadesáti procentech se to mine. Ale zase 

znám neziskovky, kterým to zafungovalo nebo taková ta škemrací strategie, která taky někomu 

krátkodobě zafungovala, ale nemyslím, že by se z takového přístupu mohla vyvinout dlouhodobější 

spolupráce… 

…Myslím, že je lepší se zaměřit na menší počet oslovených firem či jedinců, ale víc promyšleně… 

…I u nás žádali neziskovky, které vůbec nevědí, co děláme a že máme grantové řízení  

a pod žádost se podepíše fundraiser, což je nepochopitelné. Občas dostáváme zvláštní dotazy od 

neziskovek, ze kterých je vidět, že si nepřečetli ani základní údaje na našich webovkách…  

…Na druhou stranu potkávám spoustu neziskovek, jejichž fundraising je na vysoké úrovni…“ 

 

4.11. Pokud byste měl/a vyjmenovat 5-10 bodů, které považujete za důležité pro úspěšné 

kontaktování potenciálního dárce, které by to byly?  

„…Já si myslím, že tam vždy musí být vazba a něco za něco. Myslím, že to bývají osobní kontakty. 

Často to tak vidím i u neziskovek, které znám. Většinou nějaké skvělé PR, peníze a tak jsou na základě 

osobního kontaktu, je to můj strejda, spolužák a tak. Anebo je tam něco za něco, to je ta vzájemná 

vazba… 

…Znát dárce je důležité, vědět, co je zač a co dělá, co podporuje, co ho baví. Třeba je posedlý jízdou 

na kole a pak když máte v neziskovce akci s kolami, tak ten člověk se toho může chytit… 

…Vědět, jestli má nebo nemá děti, třeba dárce, který nemá děti a ani v okolí je nemá, tak třeba těžko 

podpoří projekt na pomoc dětem…“ 

 

4.12. Jaký je Váš názor na možnosti NNO v oblasti firemního fundraisingu v ČR? 

„…Myslím, že potenciál je vždy v dlouhodobém partnerství. Pokud neziskovka najde partnera 

v businessu a dokáže si ho slušným jednáním a korektním způsobem udržet.  

…A to s tím souvisí, že je lepší nejít naslepo, ale cíleně si někoho vybrat. A ne že ho teď oškubu, ale 

vybrat si partnera a že to bude dlouhodobý…“ 

 

4.13. Jak vidíte tuto situaci do budoucnosti (horizont 5 let)? 

„…Já si myslím, že to bude lepší. Myslím si, že je velký potenciál v dobrovolnictví, které za minulého 

režimu vůbec nebylo… 

…Když jsem byla mladá, tak jsem se nesetkávala s dobrovolnictvím nebo neziskovým sektorem. 

Neviděl jste, že by měl někdo doma postižené dítě nebo to byla výjimka, nebylo vidět tolik vozíčkářů… 

…Myslím, že je velký potenciál v mladých lidech, co dnes dělají dobrovolníky. V nadaci se snažíme 

podporovat projekty, kde pracují dobrovolníci…  

…Současní dobrovolníci jednou budou pracovat ve firmách či budou sami podnikat a už budou mít 

s neziskovým sektorem ze svého mládí zkušenost. Nebudou se ptát zeptat a budou vědět také, na co se 

ptát, když je někdo osloví se žádostí o podporu. Protože už jim to nebude úplně cizí. Myslím si, že 

mojí generaci je to ještě celkem cizí, skoro všem. Ale ta další generace, což jste možná vy, tam už 

bude velké procento těch, kteří mají s neziskovým sektorem zkušenost…“ 

 

Rozhovor proběhl dne: 9.5.2012 

Respondentka: Ing. Šárka Šnobrová  

Organizace: Nadace člověk člověku 

Autorizace rozhovoru respondentem: ANO  

Autorizováno dne / forma (mail, telefon, osobně): autorizováno e-mailem dne 18.5.2012 



Příloha č. 7 – přepis rozhovoru – subjekt: Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci 

 
1. NADACE – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1.1. Jak je v praxi realizován účel vaší nadace stanovený statutem? Jak jsou naplňovány statutární 

cíle? 

„…Účel nadace máme hodně obecný, protože jsme chtěli mít možnost, pokud se to v budoucnu 

podaří věnovat i dalším oblastem, než na které se zaměřujeme dnes.  Už od začátku je ale naše 

hlavní priorita podpora seniorů a seniorské problematiky v České republice... …Při vzniku nadace 

jsme se zaměřili ještě na podporu Domů na půl cesty, ale v posledních dvou letech se věnujeme už 

pouze seniorské oblasti. Pro případné zájemce, donory, máme pár vybraných projektů, které by 

případně mohli podpořit, ale své síly soustředíme na seniory… 

… Již od začátku působení nadace jsme upustili od klasické praxe shromažďování peněz  

a jednou nebo dvakrát za rok jejich přerozdělování…  …Nadace podporuje projekty, které si sama 

vybírá a to na základě žádostí, které k nám průběžně chodí, které prověřujeme  

a pak sami vyhledáváme sociální projekty pro seniory, které se snažíme v praxi dlouhodobě 

podporovat. To znamená, že třeba už některé projekty podporujeme třetím, čtvrtým rokem…   

…jde nám o dlouhodobý rozvoj a udržitelnost projektů. Myslíme si, že pokud si vybereme projekt, 

tak bychom ho měli podporovat dlouhodobě, dokud není zcela soběstačný a schopný fungovat sám 

o sobě. Podpora jednou a dost není pro tyto projekty vhodná, protože zvlášť sociální projekty, kde se 

pracuje s konkrétními lidmi, potřebují stabilitu, neboť pak sotva přežívají a projevuje se to na kvalitě 

poskytovaných služeb. Podle získaných finančních prostředků, které se snažíme každým rokem 

navyšovat, přibíráme každoročně jeden až dva další projekty k dlouhodobé podpoře. Jsou tam 

samozřejmě jednorázové, krátkodobé projekty, kdy někteří donoři chtějí investovat nebo darovat na 

projekty typu nákup pomůcek - chtějí podporovat konkrétní věci, na které si mohou sáhnout. 

Podporujeme tedy i nákup kompenzačních pomůcek ale snažíme se především podporovat sociální 

služby, které seniorům pomáhají zvýšit kvalitu života…“ 

 

1.2. Koho vaše nadace konkrétně podporuje – jaké cílové skupiny? 

- Poznámka tazatele -  viz výše - otázka 1.1. 

 

1.3. Jakým způsobem vaše nadace podporuje cílové skupiny? Který způsob je nejčastější? 
„…To je ta podpora skrze dlouhodobé, trvale udržitelné projekty. Je to určitě ten nejčastější způsob. 

Dopředu donorům představujeme projekty, aby věděli, kam své peníze vkládají.  

A pokud mají zájem, mohou si sami vybírat, které projekty podpoří. Snažíme se naše donory přímo 

s  jednotlivými projekty seznamovat, umožnit jim nahlížet do nich a seznámit je s tím. Jet na to 

konkrétní místo a poznat, kam jejich peníze jdou. A samozřejmostí je pak zpětná vazba, evaluace a 

kontrola projektů. Zkrátka hlídáme každou korunu, kterou donoři vložili, aby byla využita, tak jak 

jsme si řekli…“ 

 

1.4. Je vaše nadace regionálně zaměřena? 
„…Projekty podporujeme po celé ČR, nesoustředíme se pouze na jeden region…“ 

 

1.5. Pokud ANO - na které regiony je zaměřena? Ve kterých regionech podporujete nejvíce osob 

nebo projektů? 
- Poznámka tazatele - není relevantní – viz výše – otázka č. 1.4. 

 

2. ZDROJE A FUNDRAISING 

 

2.1. Jaká je výše získaných prostředků (pozn. darů) vaší nadací ze soukromých zdrojů v letech 

2009, 2010, 2011? 

„To je nejpřehlednější ve výročních zprávách, takže určitě z toho vycházejte…“ 

 

2009 – „…4 643 382 Kč…“ 

2010 – „…3 719 014 Kč…“ 

2011 – „…Výroční zprávu a účetní závěrka je teprve v procesu, takže ještě nemáme k dispozici 

přehled tabulek, ale rok 2011 bude něco kolem sedmi milionů…“ 

 

 

2.2. Lze tento kvantitativní výčet dat doplnit komentářem, tzn. hlavní faktory, které ovlivnili výši 

získaných prostředků? 



- 

 

2.3. Jaké je přibližné procentuální rozdělení těchto prostředků dle typů dárce, tzn. právnické 

osoby - firmy, individuální dárci v posledních třech letech (2009-2011)? 

„…Zde můžete také vyjít z výročních zpráv…“ 

 

- Poznámka tazatele: výše získaných finančních prostředků ze soukromých firemních, korporátních, 

zdrojů byla v roce 2009 76% a v roce 2010 93% oproti získaným prostředkům od individuálních 

dárců.  

 

2.4. Které ze získaných prostředků považujete za důležité? Proč? 

„…Určitě každá koruna, kterou nám někdo daruje je hrozně důležitá.  Nejvíce peněz zatím 

získáváme od firem, od společností, právnických osob. Co se individuálních dárců týká, tak 

nejjednodušší získávání je od této skupiny formou DMS. Do DMS projektu je možno se přihlásit až 

po dvou letech fungování nadace, takže my DMS využíváme od podzimu roku 2010. DMS nefungují, 

pokud není reklama na DMSky nebo konkrétní akce - koncert v televizi, média, reklamy v médiích, 

…DMSky musí být vždy podepřeny nějakou akcí, která se koná a kde je dostatečně anoncována 

výzva k podpoře projektů a posílání peněz., Což se nám v loňském roce podařilo, protože jsme měli 

koncert v České televizi. I díky tomu jsme vlastně nasbírali celkem slušnou částku od individuálních 

dárců…“ 

 

2.5. Promítá se toto ve vaší strategii organizace? Jakým způsobem? 

„…Určitě ano, vlastně díky tomu se snažíme vymýšlet takové akce, které by zaujaly širokou 

veřejnost, a ta měla důvod podpořit naše projekty. Protože i když se o to snažíme, tak pořád si 

myslím, že u nás v nadaci zatím veřejnost nemáme úplně na naší straně, tak jak bychom si to přáli. 

Aby se o nás zajímala pravidelně, dlouhodobě. Zájem sice pomalu roste, ale pořád je to strašně 

malinké procento. Snažíme se vymýšlet takové akce, abychom mohli zapojit i veřejnost a snažíme se 

inspirovat i v zahraničí.  Podpora individuálních dárců je hodně důležitá…“ 

 

2.6. Jakými dalšími způsoby získáváte finanční prostředky pro naplňování nadačního účelu a 

vašich statutárních cílů? Máte jiné než klasické fundraisingové zdroje? 

„…Vznikli jsme v roce 2008, nezačali jsme zrovna v té nejlepší době, takže ve stabilním zajištění 

nadace máme ještě mezery a nejsme na tom zatím tak, abychom mohli určitý objem investovat. Ale, 

určitě je to v naší strategii zohledněno, a pokud se najde andělský donor, vydáme se i tímto směrem. 

Tak říkáme donorům, kteří přímo podporují činnost nadace a jsou ochotni třeba investovat do 

zajištění nadace, do navyšování základního jmění…“ 

 

2.7. V případě, že je vaše nadace regionálně zaměřena, promítá se tato skutečnost do 

fundraisingu? Jakým způsobem? 

 „…Určitě se snažíme, vzhledem k tomu, že máme projekty po celé ČR, cílit na společnosti působící 

v tom daném kraji. S tím, že právě je by mohla daná problematika zajímat … …Není to úplně 

jednoduché. Regionální společnosti bývají velcí patrioti, takže samozřejmě investují ve svém 

regionu, ale hodně to dělají napřímo… 

…Snažíme se vysvětlovat, že pokud podporují projekty napřímo, tak málokdy mají kapacity na to, 

aby projekty kontrolovaly a měli zpětnou vazbu. Nadace jsou tady od toho, aby přerozdělovaly 

peníze, a tyto peníze pak hlídaly. Nevím, třeba jestli nemají špatné zkušenosti, ale my se snažíme 

hlídat každou investovanou korunu a firmy od nás dostávají takovou zpětnou vazbu, kterou si 

myslím, že by při přímé podpoře vůbec nedostaly. Protože my jsme ti, kteří v podstatě chtějí po té 

organizaci práci navíc. Od neziskových organizací chceme podrobnou evaluaci, vyúčtování a 

samozřejmostí je také kontrola na místě...  

…Už jsme se ale také setkali s donory, kteří nás konkrétně oslovili, že by chtěli darovat peníze, ale 

že oni nemají kapacity, aby si sami vyhledávali konkrétní projekty. Právě teď pro jednu společnost 

vyhledáváme projekty v jejich kraji, protože zrovna v daném regionu jsme žádný dlouhodobý projekt 

neměli. Ale zatím je to kapka v moři…“ 

 

2.8. Kolik pracovníků se u Vás aktivně věnuje fundraisingu?  
„…U nás se fundraisingu doposud nejvíc věnovala správní rada. Jsme malá nadace  

a v podstatě u nás pracuje jeden a půl člověka s tím, že využíváme ve velké míře práce dobrovolníků. 

Máme vytvořený docela slušný dobrovolnický tým, ale co se fundraisingu týče, tak na něm se nejvíc 

aktivně podílejí členové správní rady. Je to hodně o osobních kontaktech a na doporučení. Jsme si 

vědomi toho, že fundraising je potřeba dělat i jinak a obzvlášť v téhle době…  



…Společnosti, které dávají peníze, vyžadují i něco navíc. Což se úplně neslučuje s nadací, nicméně 

vzhledem k tomu jaká je doba, tak se snažíme i vymýšlet takové akce, kde by se dali vydělat peníze a 

zároveň odprezentovat tu danou společnost. Takže jsme teď nově začali spolupracovat se slečnou, 

která se fundraisingu bude věnovat na plný úvazek … 

…Logo na webovkách, firmám nestačí, chtějí být vidět, takže třeba v loňském roce se zadařil koncert 

v České televizi, pak byl koncert Gorana Bregoviče, byla to možnost, kde se mohli společnosti 

prezentovat, … 

…V dnešní době to jinak asi nejde. Protože tím, jak je tady vlastně nastaveno, že si mohou dárci 

dary odepisovat ze základu daně, ale pouze do určité výše, takže radši opravdu zaplatí nějakou akci 

nebo něco. Což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu to nemá ten efekt, který by mohl 

z toho být. Těch akcí už je také strašně moc, je toho hodně no. Je potřeba přijít s něčím úplně 

novým…“ 

 

2.9. Máte samostatné fundraisingové oddělení? Jak je toto oddělení rozděleno a jakým způsobem 

rámcově funguje? 

- Poznámka tazatele -  viz. otázka 2.8. 

 

3. FIREMNÍ FUNDRAISING – OBECNĚ 

 

3.1. Od kolika různých obchodních společností jste v letech 2009, 2010, 2011 získali finanční 

prostředky? 

„…Zde můžete také vyjít z výročních zpráv…“ 

 

2009 – „…14 právnických osob…“ 

2010 – „…17 právnických osob…“ 

2011 – Poznámka tazatele: v termínu rozhovoru (15.5.2012) nejsou dle informací  

od respondentky prostředky auditovány a tudíž k tomuto datu není ještě finalizována výroční zpráva, 

která je současně v procesu tvorby. 

  

3.2. Jaká je Vaše aktuální situace v oblasti firemního fundraisingu? S kolika obchodními 

společnostmi aktuálně spolupracujete ve finanční rovině – tzn. získali jste od nich v tomto 

fiskálním roce (2012) finanční prostředky, příp. je velká pravděpodobnost, že se Vám je 

podaří získat? 

„…To záleží na několika věcech, myslím si, že počet bude stejný jako v loňském roce, ale záleží na 

tom, pokud se nám opět podaří realizovat akce, například koncert v České televizi...“  

 

4. FIREMNÍ FUNDRAISING – hledání nových dárců 

 

4.1. Jakým způsobem probíhá ve vaší nadaci samotné úvodní vyhledávání potenciálního dárce? 

„…Snažíme se sledovat společnosti, které působí na českém trhu. Vždycky vytipujeme společnosti, 

které bychom rádi oslovili. Pak je další krok hledání, jestli někde v našem okolí není nějaká možnost 

kontaktu. Protože co se nám v poslední době osvědčilo víc, je jít přímo třeba za majitelem než přes 

marketing, protože tam pokud se to neslučuje s marketingovými plány, tak do toho nejdou… 

…Navíc ještě tím, že děláme vcelku těžké téma, tak lidem v marketingovém oddělení je třicet let a 

méně a tohle jde mimo ně. To je ještě téma, kterého se třeba nedotkli, protože jejich rodiče jsou 

aktivní. Nepotkali se s tím v rodině, a kdo nemá tuhle tu zkušenost,  

se zalekne. My máme tu nevýhodu, jak já říkám, že jim připomínáme to, že budou taky jednou staří. 

Stáří je něco, co pokud to není člověk, který je s tím někde vnitřně smířený  

a má třeba dobrou pozici z rodiny, vztahy, což taky málo funguje, tak se toho bojí. Přirozeně se bojí, 

vládne tady kult mládí a my mu říkáme, ty budeš také jednou starý, nemohoucí, taky budeš 

potřebovat pomoci a to on vůbec nechce slyšet...“  

 

 



4.2. Kde a od koho získáváte kontakty na potenciální dárce? Kdo je odpovědný za vyhledávání 

kontaktů a kdo je nejčastěji vyhledává / přináší? 

- Poznámka tazatele -  viz. výše - otázka 4.1. 

 „…Snažíme se oslovovat společnosti, i když úzký kontakt neseženeme, a snažíme se dostat přes 

asistentky generálních ředitelů. Píšeme dopisy, klasickou cestu taky zkoušíme, ale opravdu se 

nejvíce osvědčily osobní kontakty. Skupina lidí, kteří znají další lidi...  

…A pak konkrétně máme společnost, která nás dlouhodobě podporuje a vznikl  

už v podstatě důvěrný vztah, kdy je společnost ochotna seznámit nás s dalšími společnostmi a 

doporučit nás…  

…Je toho hodně o osobních vazbách a kontaktech. Příklad, oslovíme sto firem dopisem, obávám se, 

že vůbec v osmdesáti procentech se to nedostane na to správné místo, k tomu člověku. Protože i když 

máme přímo e-mail na generálního ředitele, tak to prostě prověřuje asistentka a ta má své pokyny. 

Takže to dostane - nedostane a z těch dvaceti procent se možná jeden ozve, který ze slušnosti napíše, 

že to je sice hezké, co děláme, ale že nás nepodpoří…“ 

 

4.3. Který ze jmenovaných způsobů získání kontaktu je ve vaší nadaci nejčastější? 

- Poznámka tazatele -  viz. výše – otázky č. 4.1. a 4.2. 

 

4.4. Kolik potenciálních nových dárců zpravidla ročně oslovíte s cílem navázání spolupráce a 

získání finančního daru? 

„…To asi nejsem schopna dát takto dohromady. Tím, že jdeme přes osobní kontakty,  

tak jsme nemrhali čas tím, že bychom rozesílali tisíce dopisů. Snažíme se jít vždy  

za konkrétními lidmi. Myslím, že se to dá dělat efektivněji. Tak z oslovených myslím,  

že jsme měli takovou šedesáti, sedmdesáti procentní úspěšnost. Ono to vypadá bombasticky, ale 

vezměte si, že to bylo hodně o osobních kontaktech. Vezměte si, že my jsme třeba oslovili dvacet pět 

firem a z toho sedmnáct se nám podařilo získat. Ale myslím si, že to bylo také proto, že jsme jim 

nabízeli konkrétní akci, kde se zviditelní. Že jsme za nimi nešli s tím - podpořte projekt, dáme vám 

logo na web…“ 

 

4.5. S kolika novými firmami (tzn. do té doby neoslovenými a nespolupracujícími) se Vám podařilo 

v posledních třech letech (2009-2011) navázat spolupráci? 

- 

 

4.6. Kolik z nově oslovených firem, s kterými jste navázali spolupráci v posledních 3 letech (2009-

2010), Vás podpořilo finančně?  

- Poznámka tazatele -  viz. výše - otázka 4.4. 

 

„…Spíše je to nastavené už od začátku, lidi – společnosti musí o tom být přesvědčeni, 

a když se jednou rozhodnou, tak vědí, co chtějí. Ano, chceme vás podpořit finančně a chceme to a to. 

Anebo chceme vás podporovat službami, a tam už většinou, nedochází k tomu, že by pak řekli, že už 

nás nebudou podporovat službami, ale finančně. Ty společnosti poskytují služby, které je stojí taky 

peníze, protože platí lidi, kteří to pro nás dělají. Třeba právní služby nebo máme společnost, která 

nám dělá správu webu. Investují do toho svůj čas a tím vlastně i peníze. A pravdou je, že většinou 

jsou to malé firmy, které jediné, co mohou dávat, je jejich čas a práce. Za což si jich nesmírně 

vážíme… …Takto poskytované služby neziskovkám šetří obrovské peníze…“ 

 

4.7. Jakými způsoby (skrze které techniky) probíhá v nadaci úvodní kontaktování firmy? 

„…Osobní jednání, určitě, i když jim dáváme prezentace a všechno, tak protože tohle je oblast, o 

které mi těm lidem musíme prostě vyprávět. Spousta lidí dodneška neví, co je osobní asistence, co je 

pečovatelská terénní služba, co je dobrovolnictví u seniorů. Nemají o tom ponětí. Navíc my musíme 

hodně vysvětlovat, protože my žádáme peníze na mzdy, na zajištění těch služeb, které se skládají 

z devadesáti procent z mezd. Na což čeští dárci nejsou úplně zvyklí, ale snažíme se a ti co to 

pochopí, tak pochopí, že tady věcný dar, prostě nepomůže. Protože pokud tam není člověk, který tu 

konkrétní činnosti vykoná, tak je to o ničem. Takže určitě se snažíme vždycky žádat o osobní setkání, 

na kterém představíme činnost nadace a konkrétní projekty...“  

 

4.8. Který ze jmenovaných způsobů, postupů využíváte nejčastěji? 

„…To je ta osobní schůzka, určitě…“ 

 

 

4.9. Co považujete za největší úspěch vaší nadace v oblasti firemního fundraisingu v období 

posledních třech let (2009-2011)? 



„…Fundraisingové úspěchy, no já myslím, že my jsme jich ještě úplně nedosáhli. Protože třeba pro 

nás by byl fundraisingový úspěch to, kdybychom našli dlouhodobý pravidelný projekt na získávání 

finančních prostředků. Tedy něco, co by mohlo být příkladem pro jiné, jako to má třeba Tereza 

Maxová s TERIBEAREM. To je obrovská věc, která nesmírně funguje, takže tam my zdaleka ještě 

nejsme, ale snažíme se na tom pracovat. Ale nepadá to z nebe, no…“ 

 

4.10. Jakou největší chybu dle Vás dělají české NNO při oslovování potenciálních firemních dárců? 

„…Na tuto otázku se těžko odpovídá, může to být netransparentnost využívání darovaných 

prostředků, špatná komunikace s donory, zpětná vazba. Setkali jsme se s tím, že donoři měli špatnou 

zkušenost s využitím jejich daru…  

…U nás se donoři sami rozhodují, kam své prostředky dají, zda na podporu projektů nebo na 

provoz. Když nechce dát na provoz, dává to všechno na projekty a z těch projektů  

si může i sám vybírat, má-li zájem třeba v nějakém konkrétním regionu. Vyúčtováváme každou 

korunu, což je sice administrativní zátěž, kopírovat každý účet, ale vyplatí se to. Opravdu se to 

vyplatí, protože to je myslím jedna z důležitých věcí, na čem se dá stavět dlouhodobý vztah...  

…Donor se nemůže až zpětně dozvědět, že z darované částky šlo dvacet procent  

na provoz. Takže si myslím, že stejně jako my chceme po našich organizacích podrobný rozpočet, 

kam každá koruna půjde. Schvalujeme každou změnu, kterou potřebují nebo jsou nuceni udělat. 

Stejně tak se my chováme k našim dárcům…“  

 

4.11. Pokud byste měl/a vyjmenovat 5-10 bodů, které považujete za důležité pro úspěšné 

kontaktování potenciálního dárce, které by to byly?  

„Určitě důvěryhodnost toho subjektu, ta musí byt prostě tisíciprocentní. Otevřenost  

ve smyslu přesného prokázání využití získaných finančních prostředků. Pak si myslím, že určitě 

hraje velkou roli jméno nebo vnímání veřejnosti tváře, protože většinou nadace mají nějakou tvář, 

nositele nějakého známého jména, který zastupuje, zaštiťuje, byť je třeba nežijící. Pak záleží, jak na 

něj veřejnost reaguje… …No a samozřejmě kvalitní projekty, to určitě…“ 

 

4.12. Jaký je Váš názor na možnosti NNO v oblasti firemního fundraisingu v ČR? 

„…Upřímně doufám, že se vše v této oblasti zlepší, že bude líp. A možná jsem přehnaný optimista. 

Určitě si myslím, že budoucnost vidím dobře z toho důvodu, že se opravdu snažíme přijít s něčím 

novým, co by zase pomohlo nadaci v získávání peněz. A prostě vytrvávat a dělat to pořád líp a líp a 

v podstatě naplňovat ty čtyři body, které jsem už předtím říkala. Prostě na tom makat a já věřím, že 

čas ukáže a prověří a že musí být všechno perfektní, budovat důvěryhodnost, to je podle mě 

nejdůležitější. To pak samo o sobě na sebe nabaluje zájem. A samozřejmě u nás vidím, což jsem 

zapomněla důležitou věc, která si myslím, že právě se bude v budoucnosti těch pěti let řešit, že stáří 

je stále aktuálnější téma. Že společnost, veřejnost si začne uvědomovat nutnost řešit tuhle oblast. To 

nám může hodně pomoct…. 

…Asi určitě platí na nezisk celkově, že veřejnost by měla sama o sobě více zjišťovat, kam svoje 

peníze dává. Pokud někam dávám své peníze, měl bych vědět o té organizaci 

co nejvíce. V době internetu už není tolik těžké si informace zjistit.  Zaráží mě, že lidi jdou po ulici a 

dávají člověku, který mává něčím, co ani není ke sbírce. To je absolutní neinformovanost a nezájem 

lidí, což mě pořád hodně, hodně zaráží. Přitom média o tom docela pravidelně informují, co mají 

chtít, co mají lidi vědět, nevědět,…“ 

 

4.13. Jak vidíte tuto situaci do budoucnosti (horizont 5 let)? 

- Poznámka tazatele -  viz. výše - otázka 4.12. 

 

Rozhovor proběhl dne: 15.5.2012 

Respondentka: Andrea Procházková (Nadace Taťány Kuchařové) 

Autorizace rozhovoru respondentem: ANO  

Autorizováno dne / forma (mail, telefon, osobně): autorizováno e-mailem dne 19.6.2012 



Příloha č. 7 – přepis rozhovoru – subjekt: Nadace Terezy Maxové dětem 
 

1. NADACE – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

1.1. Jak je v praxi realizován účel vaší nadace stanovený statutem? Jak jsou naplňovány statutární 

cíle? 

„…Stoprocentně skrze grantové řízení. My nemáme naše vlastní projekty, respektive nemáme 

projektové oddělení. Je to dáno z toho důvodu, kdy alespoň pro tuto chvíli vnímáme, že bychom 

příliš konkurovali projektům neziskových organizací. Když má nadace vlastní projekt, je primárním 

účelem ho zafinancovat a má pak méně peněz pro ty ostatní… 

…Takže máme buď partnerské projekty, které jsou vyloženě realizovány s tou danou vybranou 

neziskovkou hodně nablízko, kdy nadace do toho vstupuje nejen se stoprocentním financováním ale i 

PR a projektovou podporou. A poté máme klasické grantové řízení, kde vyžadujeme 

kofinancování…“.  

 

1.2. Koho vaše nadace konkrétně podporuje – jaké cílové skupiny? 

„…To bude nejlépe, když vyjdete z výroční zprávy…“ 

 

Poznámka tazatele – informace o činnosti Nadace Terezy Maxové dětem z výroční zprávy z roku 

2010 (zdroj: http://www.terezamaxovadetem.cz/files/ar/vz_2010.pdf, str. 40, citace dne: 12.5.2012):  

„…Informace o vývoji činnosti Nadace Terezy Maxové dětem v  roce 2010 vyvíjela činnost 

v souladu se svou strategií a posláním, jímž je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.  

K tomu, aby nadace mohla toto poslání pozvolna naplnit, zaměřuje se její činnost na tři konkrétní 

pilíře podpory: 

• Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí: věříme, že dítěti je nejlépe v jeho 

vlastní biologické rodině, proto nadace nabízí ohroženým rodinám konkrétní pomoc prostřednictvím 

odborných neziskových organizací. V  dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční 

a  konzultační služby pro rodiny v  krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému péče o dítě, 

atp. 

• Podpora náhradního rodičovství: Pokud selžou mechanismy prevence a  dítě je odebráno 

z  rodinného prostředí, pak nadace usiluje o  významné zkrácení jeho pobytu v  ústavní výchově. 

Podporou rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a  profesionalizací pěstounské péče se 

nadace snaží dítěti co nejrychleji zajistit bezpečí a laskavou náruč náhradní mámy a táty. 

• Kompenzace nedostatků ústavní výchovy: je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících 

v kojeneckých ústavech a  dětských domovech. Mladý člověk, který strávil většinu svého 

dosavadního života v  ústavní výchově, potřebuje 

pomoci se začleněním do  samostatného života. V této oblasti je proto především podporováno 

vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se 

do samostatného života po opuštění dětského domova….“ 

 

1.3. Jakým způsobem vaše nadace podporuje cílové skupiny? Který způsob je nejčastější? 

Poznámka tazatele – zodpovězeno v otázkách č. 1.1. a 1.2. 

 

1.4. Je vaše nadace regionálně zaměřena? 
„...Určitě, nemáme jenom celostátní grantové řízené. Máme i nástroje jak grantovat ryze 

regionálně. Máme fond Nadace Terezy Maxové pro Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj  

a Zlínský kraj a máme i fond Nadace Terezy Maxové pro Jihomoravský kraj. Takže to jsou čtyři 

regionální fondy, do kterých přispívají regionální firmy nebo pobočky celostátních firem. A nadace 

ty prostředky grantuje přímo v těchto regionech. Otevřeně i uzavřeně…“  

 

1.5. Pokud ANO - na které regiony je zaměřena? Ve kterých regionech podporujete nejvíce osob 

nebo projektů? 
Poznámka tazatele – zodpovězeno v otázce č. 1.4. Dle výroční zprávy byl v roce 2010 

z regionálních fondů podpořen nejvyšší částkou (pozn. 400 000 Kč) Zlínský kraj. 



2. ZDROJE A FUNDRAISING 

 

2.1. Jaká je výše získaných prostředků (pozn. darů) vaší nadací ze soukromých zdrojů v letech 

2009, 2010, 2011? 

 

2009 – „…19 049 088 Kč…“ 

2010 – „…19 579 410,90 Kč…“ 

2011 - „…Prostředky nyní auditujeme, víme, že je to osmnáct milionů prostředků, ale poměry 

korporace versus veřejnost, to vám neřeknu. Já odhaduji, že to bude nadále  

ta tendence osmdesát ku dvaceti, ale je to odhad…“ 

 

2.2. Lze tento kvantitativní výčet dat doplnit komentářem, tzn. hlavní faktory, které ovlivnili výši 

získaných prostředků? 

„…My máme náš roční plán nastaven na patnáct milionů korun. Daří se jej ročně přesáhnout, ale 

pohybujeme se v řádu osmnácti, devatenácti milionů. Byla doba, kdy to bylo dvacet pět až třicet. To 

byla ta doba, kdy velké firmy neměly nadace, ale tyhle doby jsou pryč…  

…Hodně nám pomohl TERIBEAR a to nejenom finančně, ale i v komunikaci. Máme několik 

výzkumů, které jasně říkají, že když se veřejnost osloví správným způsobem, neotřele, ale konkrétně, 

tak na to velmi pozitivně reaguje... …Díky TERIBEAR nám vzrostla hodnota našeho PR, kterou jsme 

měli zdarma. Třeba v loňském roce to bylo 74 milionů korun. To je obrovská výhoda, která pomůže 

upevnit pozici nadace nejenom u korporací, ale i veřejnosti… 

…To nás právě vede k zamyšlení, protože my máme, když to řeknu marketingově, skvělé produkty 

pro korporace. Fyzické osoby, co nás podporují, nás podporují ne proto, že bychom je nějak 

sledovali a nějak kontaktovali. Musíme zastřílet do vlastních řad, protože oni nás třeba podpoří a 

pak za rok je velké riziko, že se jim bude líbit něco jiného. Opravdu je potřeba se jim více věnovat. 

To je náš krátkodobý cíl…“ 

 

2.3. Jaké je přibližné procentuální rozdělení těchto prostředků dle typů dárce, tzn. právnické 

osoby - firmy, individuální dárci v posledních třech letech (2009-2011)? 

„…Určitě vyjděte z výroční zprávy, kde je to přesně uvedeno, na tu vás odkazuji…“ 

 

Poznámka tazatele: výše získaných finančních prostředků ze soukromých firemních 

 - korporátních zdrojů byla v roce 2009 téměř 80% a v roce 2010 téměř 90% oproti získaným 

prostředkům od individuálních dárců. V termínu rozhovoru (10.5.2012) probíhá dle informací od 

respondentky finanční audit, tzn. konkrétní čísla pro rok 2011 nejsou k tomuto datu dispozici. 

Odhadovaný předpoklad je uveden v odpovědi na otázku č. 2.1.   

 

2.4. Které ze získaných prostředků považujete za důležité? Proč? 

„…To jsou ty korporátní zdroje, protože tvoří osmdesát procent rozpočtu. Nicméně k tomu jaká je 

situace, a dlouhodobě tam nevnímám radikální zlepšení, tak i u nás je snaha ten poměr trochu 

narovnat. To znamená zvýšit příspěvky veřejnosti a jakoby zachovat aktuální poměr příspěvků 

korporací… 

…Někteří dárci mají vlastní nadace a od nich už prostředky čekat nemůžeme, takže budeme hledat 

způsoby jak oslovit veřejnost. To jsme původně nechtěli dělat, protože nám přišlo, že veřejnost je 

oslovována nejrůznějšími neziskovkami a přišlo nám, že bychom ji mohli nechat odpočinout a 

zaměřovat se na korporátní zdroje. Ale myslím si, že je to svým způsobem náš nový krátkodobý cíl, 

přijít s něčím, co by oslovilo…“ 

 

2.5. Promítá se toto ve vaší strategii organizace? Jakým způsobem? 

„…Máme vždy roční plán, kde si jasně stanovíme priority, které sledujeme. A ten roční plán schválí 

správní rada, průběžné se evaluuje a na konci je závěrečná zpráva. Většinou musím říci, že plán je 

nastaven dobře, takže jakoby devadesát procent plánu zůstává stejných, ale těch deset procent se 

změní. Přehodnotí se nebo se něco přidá…“ 

 



2.6. Jakými dalšími způsoby získáváte finanční prostředky pro naplňování nadačního účelu a 

vašich statutárních cílů? Máte jiné než klasické fundraisingové zdroje? 

„…V tuto chvíli ne. Budovy nevlastníme, takže ty naše zdroje jsou vyloženě korporace, zahraniční 

akce, příspěvky zahraničních filantropů nebo se snažíme oslovovat zahraniční nadace. Ale není to 

budova nebo tak…“ 

 

2.7. V případě, že je vaše nadace regionálně zaměřena, promítá se tato skutečnost do 

fundraisingu? Jakým způsobem? 

„…Ta strategie je vlastně dlouhodobá. Je dělána  na míru, protože potřeby regionů jsou různé. 

Samozřejmě je tam červená nit, která je společná celé věci, ale jsou tam a vnímáme regionální 

odlišnosti i potřeby určitých cílových skupin…. 

…My jsme se rozhodli, že bychom chtěli být těm lidem blíže. A proto jsme už asi od roku 1998 

poprvé; a od té doby se nám to velmi osvědčilo a děláme to jakoby pravidelně; začali dělat akce 

v regionech. Oslovili jsme místní samosprávu, aby nám dala záštitu a vlastně dali jsme místním 

podnikatelům šanci podpořit smysluplně a konkrétně dobrou věc. S tím, že jsme garantovali, že celá 

částka, která se v tom regionu vybere, se do něj vrátí. A to myslím, že pokud se bavíme o 

fundraisingu, je velmi úspěšný způsob jak motivovat lokální podniky. A v podstatě to byla i doba, 

kdy ta nedůvěra vůči neziskovkám byla poměrně velká a byl to vlastně i způsob jak utvrdit vůbec tu 

pozici neziskového sektoru ve společnosti. Nechci to nijak nafukovat nebo patetizovat, ale myslím si, 

že to hrozně přispělo. Ta dobrá zkušenost v těch regionech, hlavně v těch chudších. Že ta pomoc 

opravdu má smysl a že to před a po může vypadat jinak…  

…Nicméně od té doby jsme v těch regionech aktivní. My jsme tu první užší spolupráci měli 

s Moravskoslezským krajem, který je regionem číslo dvě v počtu dětských domovů… …Samozřejmě 

naším cílem je obsáhnout regionálně republiku, nicméně k tomu, aby to dobře fungovalo, 

potřebujete podporu místní samosprávy, ale i místních podniků a pokud tyto dvě ingredience nejsou, 

tak se do toho nepouštíme…“ 

 

2.8. Kolik pracovníků se u Vás aktivně věnuje fundraisingu?  
„…Tak jsou to dva lidé a dají dohromady jeden úvazek. Nás je v nadaci málo, jenom tři. Takže jsem 

to hlavně já, ale mám ještě na starost PR a další věci. Kolegyně Petra Zapletalová je velká podpora 

a Tereza Maxová. Když spojím ten čas, tak je to vlastně úvazek… 

…Tereza Maxové je předsedkyně správní rady, což je ta nejvyšší funkce v nadaci. Má samozřejmě 

podpisová práva a bez jejího podpisu neodejde ani koruna. Tím, že nadace nese její jméno, protože 

jí založila a tím, že tady chtěla něco udělat a aktivně se toho účastnit, tak přes ni máme třeba ty 

zahraniční filantropy a zajímavé nápady. Řekla bych, že je úžasné jak to dělá intenzivně. Kdyby 

nastala doba, kdy ona se tomu vůbec nebude moci věnovat, tak si myslím, že bychom museli úplně 

změnit strategii. V tuto chvíli je to postavené hodně na její energii, kterou do toho vkládá…“ 

 

2.9. Máte samostatné fundraisingové oddělení? Jak je toto oddělení rozděleno a jakým způsobem 

rámcově funguje? 

„…Nemáme, je to jak jsem popisovala…“ 

 

3. FIREMNÍ FUNDRAISING – OBECNĚ 

 

3.1. Od kolika různých obchodních společností jste v letech 2009, 2010, 2011 získali finanční 

prostředky? 

„…Opět můžete vyjít z výroční zprávy, kde je to podrobně uvedeno…“ 

 

2009 – 78 právnických osob 

2010 – 71 právnických osob 

2011 – Poznámka tazatele: v termínu rozhovoru (11.5.2012) probíhá dle informací  

od respondentky finanční audit, tzn. konkrétní čísla pro rok 2011 nejsou k tomuto datu dispozici. 

 



3.2. Jaká je Vaše aktuální situace v oblasti firemního fundraisingu? S kolika obchodními 

společnostmi aktuálně spolupracujete ve finanční rovině – tzn. získali jste od nich v tomto 

fiskálním roce (2012) finanční prostředky, příp. je velká pravděpodobnost, že se Vám je 

podaří získat? 

„…Je to veliká alchymie, opravdu. V prosinci minulý rok jsem si říkala poprvé za patnáct let, co 

jsem v nadaci, že nesplním plán. Protože na začátku prosince jsme neměli ještě patnáct milionů. A 

na konci jsme měli osmnáct. Ale to nebylo tím, že já jsem se najednou zvedla a začala chodit do 

světa. To byla tvrdá celoroční práce a najednou to přišlo. Hrozně bych se uklidnila, kdybych našla 

nástroj predikce, ale to je prostě obrovská alchymie. Já jsem to neprokoukla v čem to je než tvrdě 

pracovat, mít jasnou strategii a dát do toho vše. Ale jestli splníme nebo nesplníme, to nezáleží 

popravdě vždy jen na nás…“ 

 

4. FIREMNÍ FUNDRAISING – HLEDÁNÍ NOVÝCH DÁRCŮ 

 

4.1. Jakým způsobem probíhá ve vaší nadaci samotné úvodní vyhledávání potenciálního dárce? 

„…My máme v podstatě obrovskou výhodu, že ten fundraising nemusí být čistě proaktivní z naší 

strany... 

…My máme opravdu velkou část partnerů, kteří nás osloví sami. Vyloženě napíšou, že mají zájem se 

sejít a udělat dobrou věc. A to je samozřejmě úplně jiná výchozí pozice… 

…A jsou to partneři, kteří se sami ozvou, a předpokládám, že na základě PR. Právě proto my tolik 

dbáme na to, abychom byli vidět, abychom komunikovali a abychom měli konzistentní tón hlasu. Aby 

lidé věděli, s kým mají tu čest… 

…Opravdu je to o tom, že nás třeba buď pozvou do výběrového řízení, nebo vyloženě chtějí 

spolupracovat. Ale nejsem vám popravdě schopna říci, jestli je to třicet ku sedmdesáti nebo padesát 

na padesát. Tohle je pro nás situace, která je samozřejmě jednodušší. Protože je jasné, že už ten 

daný subjekt si nás z nějakého důvodu chce minimálně poslechnout… 

…Pak je varianta, že my víme nebo se nám zdá, že jsou typy firem, které by se k nám  

do našeho portfolia hodily. A to je ta otázka, jak se k nim dostat. Samozřejmě to, co nejvíce funguje, 

a musím říci, co se mi za mých patnáct let praxe ve fundraisingu osvědčilo nejlépe, když najdete 

člověka, který se zná s někým a osobně vás představí. Protože když jdete úplně z ulice, tak je to 

velmi na dlouho. Co určitě nepodceňujeme, je účastnit se různých obchodních komor. A zde to už je 

opět něco jiného, pokud vás ta obchodní komora uvede a už jste v úplně jiné pozici…. 

…Potom samozřejmě co nám výborně funguje, jsou naše akce. Naši stávající partneři  

se účastní akcí Fashion for kids, Koncertu splněných přání a tak dále. Partneři dostanou určitý 

počet vstupenek a na ně pozvou své obchodní partnery. Takže ti partneři vidí ten typ akce, představí 

si, jak ta akce vypadá a tím, že se snažíme mít s dárci mimořádné vztahy, si pak mohu dovolit 

požádat a poprosit o seznámení s někým. A opět máte otevřené dveře. Je to opravdu zejména přes to 

osobní. A i přes lidi, kteří vás mají rádi, kteří řeknou, je mi sympatická vaše činnost, mám 

kamaráda, který dělá tam a tam, chcete seznámit… 

…Co se týče fundraisingu z ulice, teď máme dobrovolníka, který zkouší jít touto cestou, ale zatím je 

to bez odezvy. Teprve začal, takže to není úplně nic, co se dá soudit… 

…Setkávám se s názorem, že si lidé myslí, že máme peněz dost. Takže si mohou myslet, ona si peníze 

sežene jinak, já dam šanci radši někomu, kdo ji nemá… 

…Myslím si, že fundraising pokud není postaven na osobních vazbách, jakkoliv je definujeme, tak je 

to vlastně hrozně složité. Pak jste v tom klasickém výběrovém řízení, kdy opravdu hrají roli jenom ty 

parametry výběrového řízení…“ 

 

4.2. Kde a od koho získáváte kontakty na potenciální dárce? Kdo je odpovědný za vyhledávání 

kontaktů a kdo je nejčastěji vyhledává / přináší? 

Poznámka tazatele – zodpovězeno v otázce č. 4.1. 

 

4.3. Který ze jmenovaných způsobů získání kontaktu je ve vaší nadaci nejčastější? 

Poznámka tazatele – zodpovězeno v otázce č. 4.1. 

 

4.4. Kolik potenciálních nových dárců zpravidla ročně oslovíte s cílem navázání spolupráce a 

získání finančního daru? 

„…Hodně úsilí věnujeme udržení stávajících vazeb. To je opravdu maximální úsilí…  

…Určitě každoročně máme, když vezmu ty velké dárce, do deseti nových velkých dárců nad sto 

padesát tisíc. Tak aby byli schopni zafinancovat menší projekt…“ 

 

4.5. S kolika novými firmami (tzn. do té doby neoslovenými a nespolupracujícími) se Vám podařilo 

v posledních třech letech (2009-2011) navázat spolupráci?“  



„…My jsme neměli člověka na oslovování nových lidí z businessu, takže bych řekla ročně těch deset. 

Nebo nám někdo otevřel dveře tím způsobem, že už v podstatě poté šlo o to dohodnout konkrétní 

podmínky a už tam odpadla ta fáze toho seznamování a přesvědčování, že ta spolupráce má 

význam…  

…Jak říkám, čtrnáct dní máme člověka, který se z ulice snaží oslovit nový business…“ 

 

4.6. Kolik z nově oslovených firem, s kterými jste navázali spolupráci v posledních 3 letech (2009-

2010), Vás podpořilo finančně?  

- 

 

4.7. Jakými způsoby (skrze které techniky) probíhá v nadaci úvodní kontaktování firmy? 

„…Způsob oslovení je většinou osobní schůzka…“ 

 

4.8. Který ze jmenovaných způsobů, postupů využíváte nejčastěji? 

„…Osobní schůzka, je nejefektivnější. Tedy dle našich zkušeností…“ 

 

4.9. Co považujete za největší úspěch vaší nadace v oblasti firemního fundraisingu v období 

posledních třech let (2009-2011)? 

„…Považuji za fundraisingový úspěch, že jsme překročili plán. Protože doba je opravdu zlá, takže 

to beru za fundraisingový úspěch. Ale že bych si, a možná jsem strašně náročná  

a zmlsaná, ale že bych něco považovala za extrémní úspěch?! To zatím ne.…“  

 

4.10. Jakou největší chybu dle Vás dělají české NNO při oslovování potenciálních firemních dárců? 

„…Myslím si, že je problematické, že v neziskovkách pracují málo lidé z businessu. Že to jsou lidé, 

kteří se neumí vyladit na ten businessový způsob uvažování. Tím pádem se střetávají dva světy, které 

si ne vždy rozumí a jdou si naproti. Myslím si, že je tam i nějaký předsudek. Někdy jednak ze strany 

komerce vůči nezisku, ale zejména bych řekla naopak. Nezisku vůči komerci. Myslím si to z toho 

důvodu, že čas od času mám tu možnost se účastnit nebo vést nějaký seminář o fundraisingu pro 

neziskovky a jsem popravdě řečeno někdy úplně v šoku, co neziskovky očekávají...  

…Takže dva světy, kdyby došlo k větší profesionalizaci a kdyby víc lidí z businessu šlo do nezisku, 

bylo by to super. Proto si myslím, že je úplně geniální ten projekt Rok Jinak, co má Nadace 

Vodafone…“ 

 

4.11. Pokud byste měl/a vyjmenovat 5-10 bodů, které považujete za důležité pro úspěšné 

kontaktování potenciálního dárce, které by to byly?  

„…Fundraiser musí zastupovat organizaci, která splní určité atributy. Organizace, která je známá 

nebo minimálně je spojena s nějakým konkrétním úspěchem. Je to organizace, která je 

profesionální, což i vyplývá z toho, jak ta prezentace probíhá. Která je transparentní, tam je 

minimální podmínkou výroční zpráva...  

…Člověk, který má na jednu stranu marketingové uvažování, ale současně empatii a vizi  

a zápal pro tu konkrétní práci. Já si osobně myslím, že ani ten marketing a to business uvažovaní 

není tak důležité, jako když z toho člověka je cítit a vnímáte, že tou prací žije. Takže to samotné 

přesvědčení o tom a ta schopnost charismaticky přesvědčit dárce na základě konkrétních příběhů, 

na základě konkrétního posunu, který ta organizace, kterou zastupuje, už pro tu cílovou skupinu 

udělala, je mnohdy jakoby strašně nakažlivý…  

…Pak samozřejmě záleží jaké má komunikační dovednosti, jak to dokáže předat dál  

- to poslání a co nabízí a co vlastně konkrétně chce. Protože někdy může být zapálený člověk, ale 

může chtít čtyři miliony korun, a ta firma na to nedosáhne. Takže určitá flexibilita a v podstatě 

rozumnost a pokora. Ta snaha to prezentovat, nadchnout, ukázat před a po. Ukázat, co konkrétně 

nabízím a že na to potřebuji peníze. Že je to věc, kterou tu situaci změním. Dát šanci a přistupovat 

k firmě jako k partnerovi, který vám může pomoci a posunout to dál. Než se na to koukat, že jsou 

tady dva břehy a vy nám dejte ty peníze. Také dát člověku dobrý pocit, dát mu možnost se zapojit 

jinak než finančně, pokud o to má zájem…“ 

 

4.12. Jaký je Váš názor na možnosti NNO v oblasti firemního fundraisingu v ČR? 

„…Myslím si, že zde možnosti jsou. Myslím si, že lidé pomáhat chtějí. Chtějí ale pomáhat konkrétně. 

Myslím si, že by neziskovky měli více věnovat pozornost tomu, jak konkrétně pomáhají, což zase je 

obrovský tlak na ně. Je to ale správně a měl by být ještě větší. A také aby komunikovali ty úspěchy…  

…Protože tady každý komunikuje, co získal nebo co je za problém, ale nikdo Vám nekomunikuje, co 

už pro ten problém udělal. Kdyby se konkrétněji mapovaly výsledky, tak si myslím, že lidé pomáhat 

chtějí, pokud pomáhají konkrétně. To je moje zkušenost i z doby, kdy nadace nebyla zdaleka tak 



známá. Protože popravdě v roce 1997, když jste řekl jméno Tereza Maxová, tak se valná většina lidí 

ptala, kdo to byl. Měli pocit, že to byla nějaká bájná postava …“ 

 

4.13. Jak vidíte tuto situaci do budoucnosti (horizont 5 let)? 

„…Myslím si, že se to bude zlepšovat. V tom slova smyslu, že vnímám, jak je módní mluvit  

o korporátní odpovědnosti a vůbec o tom jak bychom se měli angažovat. Tak už to nedělají jen ty 

nadnárodní firmy, ale už to prosakuje i do českého podhoubí. Já jsem v tomhle ohledu opravdu 

optimista… 

…Nemyslím si, že těch peněz bude nějak extrémně víc, odplují nám evropské fondy, jak říkám 

spoustu firem má vlastní korporátní nadace, což je také složité. Speciálně  

pro nadace. Pro občanská sdružení tolik ne, protože mohou žádat více. Takže také záleží, jaký typ 

neziskovky jste, ale pro nás je to nevýhoda. Ale chápu to a respektuju, proč  

to ta organizace tak má. Pro typy neziskovek - občanská sdružení a ópéesky to může být, pokud se 

zprofesionalizují a víc tomu půjdou naproti a pochopí mentalitu, tak to může být velký zdroj… 

…Myslím si, že ještě málo neziskovek tomu jde naproti, že tam ten potenciál není zdaleka vytěžený. 

Protože je jednodušší napsat žádost, nadace vás chápe, ta ví, že jste specifický živočišný druh. Tam 

nemusíte s kůží na trh, máte ulehčenou pozici. Protože když děláte dobrou práci, tak ta nadace má 

čas se po té práci podívat a sama se přesvědčit, když vy ji o tom nepřesvědčíte sami. Ale firma na to 

nemá čas, vy ji musíte ten úspěch umět odvyprávět…“ 
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