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Abstrakt
Předkládaná práce sleduje vývoj a profesionalizaci nadace na pozadí utváření organizované
občanské společnosti v ČR po roce 1989. Zaměřuje se na význam nadačního jmění
a dlouhodobého zhodnocování majetku nadací, upozorňuje na okolnosti vytvoření
Nadačního investičního fondu, sleduje legislativní a ekonomické podmínky rozvoje
českého nadačního sektoru a v tomto směru by mohla být přínosem pro studia občanské
společnosti.
Prostřednictvím případové studie Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se
zabývá doprovodnými jevy a změnami, které byly spojeny s procesem její
profesionalizace. Využívá k tomu analýzu veřejných i interních dokumentů, rozhovorů
s představitelkami

a představiteli nadace a za poslední sledované období také

metodu zúčastněného pozorování. Výzkum je zaměřen na vývoj nadace za uplynulých
dvacet let její existence a na způsob, jakým do jejího vedení a správy profesionalizace
pronikala. Jedním z jejích výrazných projevů byly personální změny, k nimž nadace
přistoupila a které souvisely s přijímáním placených zaměstnanců a posléze se snižováním
jejich počtu za účelem omezení provozních nákladů. Později také s nahrazováním
zaměstnanců profesionály, kteří poskytovali externí služby. Další změny proběhly v oblasti
realizace projektů, nadace se zaměřila jen na určité priority své činnosti. V rámci
profesionalizace vlastní správy přistoupila odpovědněji ke zhodnocování majetku, k péči o
stávající dárce a změnila i způsob komunikace s veřejností. Přes mnohé pozitivní změny
však zůstává cesta k její profesionalizaci stále otevřena. Závěr této práce poukazuje na
nedostatky, které by bylo možné odstranit a navrhuje řešení stávajících problémů. Uvedená
doporučení mohou být podnětná i pro jiné nadace s podobnými okolnostmi vzniku.
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Abstract
The presented work aims to map the trends in the development and
professionalization of foundations on the background of the civil society that was formed
in the Czech Republic after 1989. It addresses the importance of endowment and
appreciation of foundation assets in the long-term perspective and describes the
circumstances that led to the creation of the Foundation Investment Fund (NIF). It also
tries to follow the legislative and economic conditions for the development of the Czech
endowment sector. In this sense the paper aims to bring some contribution to the civil
society studies.
Through a case study on The Committee of Good Will – The Olga Havel
Foundation the thesis deals with the causes, effects and changes of the foundation’s
professionalization process. The research uses the means of internal and external document
analysis, interviews with the foundation representatives and the method of participating
observation.
The effects of the professionalization process have manifested in personnel
management changes (eg. recruitment of paid employees, hiring external professionals),
project management changes and overall change in the scope of the foundation’s activities.
The foundation also took necessary steps towards better appreciation of its assets, proper
care of its existing donors and effective communication with the public. Nevertheless,
there is still potential for further improvement and even higher degree of
professionalization.
The last part of the thesis points out the insufficiencies that could be eliminated and
suggests solutions to the current issues. The proposed recommendations can serve as an
inspiration for other foundations with similar origin circumstances.
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Motto:
„V těch prostorách se možná nezměnilo vůbec nic, zasedací místnost byla před lety
stejná jako dnes. A vlastně mám pocit, že tenkrát i nadace fungovala stejně jako dnes“
(Miroslav Novák, člen správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, R4, 2011).
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Použité zkratky

AK - advokátní kancelář
ČR - Česká republika
CVNS - centrum pro výzkum neziskového sektoru
DR - dozorčí rada, kontrolní orgán nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných
společností
NF - Nadační fond
NIF - Nadační investiční fond
OOS - Organizace občasné společnosti a rovněž organizovaná občanská společnost.
Rozlišení těchto pojmů vyplývá jednoznačně z kontextu, v němž je zkratka použita.
OSŘ - Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – zákon č. 99/1963 Sb.
PR - public relations, vztahy či komunikase s veřejností v nejširším slova smyslu
SR - správní rada, statutární orgán nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných
společností. V anglickém jazyce je ekvivalentem Board of Directors. Proto se v českém
prostředí můžeme setkat s vyjádřením „jít do bordu“ apod.
VDV - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
VONS - Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných Charty 77
VZ - výroční zpráva
ZNNF -

Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých

souvisejících zákonů, ve nění pozdějších předpisů, Zákon č. 227/1997 Sb.
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Úvod
Nadace představují součást občanské společnosti, mají však specifické postavení,
neboť podněcují solidaritu a svépomoc, která se zde projevuje. Od organizací občanské
společnosti se odlišují zejména tím, že nejsou definovány občany, nýbrž majetkem.
Způsob, jakým je tento majetek zhodnocován, představuje důležitou součást jejich správy,
neboť poslání, pro které byl vyčleněn, má být naplňováno dlouhodobě. Otázka
profesionalizace nadací tak vyvstává jako jedno z důležitých témat studií občanské
společnosti.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) představuje jednu z nejsilnějších
českých nadací, které vznikly po revoluci roku 1989. Za ustavením původně „dobrovolné
společnosti VDV“ stála myšlenka Olgy Havlové a odhodlání, s nímž oslovila skupinu
bývalých disidentů, aby se přidali k organizaci, jíž se chystá založit. Činnost Výboru dobré
vůle měla navazovat na Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných1 (VONS).
Prvním představitelům tehdy mladé organizace však chyběly zkušenosti v oblasti
správy nadací. Ustavení VDV provázelo spontánní nadšení, přátelské vztahy a vzájemná
důvěra. Teprve „za pochodu“ bylo nutné upravit způsoby řízení a vedení nadace, ujasnit
pravidla pro udílení nadačních příspěvků, přizpůsobit se zákonným podmínkám,
spolupracovat s odborníky a oslovit profesionální partnery. Olga Havlová podnikala cesty
do zahraničí, odkud přinášela inspiraci. Na základě přátelských kontaktů v zahraničí také
vzniklo dvanáct „sesterských organizací“ a právě díky výměně zkušeností s partnery
z jiných zemí patří VDV mezi první české nadace, které uložily finanční obnos na účet
zahraniční banky a zajistily si tak trvalé výnosy.
Během dvaceti let, které uplynuly od jejího založení, prošla Nadace Olgy Havlové
mnoha změnami, které její činnost směřovaly k profesionalizaci jak v oblasti vnitřního
řízení a správy, tak i ve spolupráci s ostatními organizacemi občanské společnosti (OOS)
a v působení na veřejnost.
1

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) založila 27. dubna 1978 skupina signatářů Charty 77,

kteří se rozhodli, že budou sledovat případy policejní a justiční svévole. Zaměřili se na kauzy osob trestně
stíhaných či vězněných za projevy svého přesvědčení. Postiženým pomáhali se zajišťováním právního
zastoupení, zprostředkováním finanční a jiné pomoci. Při dodržení všech právních formalit se také obraceli
na československé úřady a žádali je o nápravu. Mezi členy VONS patřily tyto osobnosti: Václv Havel, Petr
Uhl, Anna Šabatová, Václav Malý, Zbyňek Hejda, Hana Jüptnerová, Eliška Hranáčová, Kamila Bendová a
další (Blažek, Pažout, 2008).
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Oko výzkumníka se obvykle obrací právě tam, kde „není co vytknout,“ neboť zde
tuší dosud nepojmenované souvislosti. Díky odvaze položit otázku, „zda je tomu skutečně
tak, jak se zdá,“ již mnozí badatelé revidovali zažité pravdy a přinesli nový pohled na
oblast svého zkoumání. Z tohoto důvodu se autorka rozhodla zpracovat případovou studii
jedné z prestižních českých nadací. Cílem předkládané studie je na základě teoretických
předpokladů a sledování dvacetiletého vývoje Nadace Olgy Havlové zjistit, jakým
způsobem konkrétně probíhala její profesionalizace a analyzovat, z jakých důvodů, za
jakých okolností a do jaké míry úspěšně k ní docházelo.
První část práce se profesionalizací nadací zabývá z pohledu dosavadních teorií,
které shrnuje a interpretuje tak, aby bylo možné formulovat výzkumné otázky pro
případovou studii.
Milníkem pro budoucnost českého nadačního sektoru po roce 1989 bylo
rozdělování Nadačního investičního fondu (NIF), neboť výše nadačního jmění má pro
možnosti profesionalizace nadací zásadní význam. Proto v odpovědi na první výzkumnou
otázku popíšeme, jak se vyvíjelo nadační jmění v případě VDV a zjistíme, jaký význam
pro jeho rozvoj měly příspěvky z NIF. Druhá výzkumná otázka určí, která z teorií vzniku
OOS nejvíce odpovídá důvodům, jež vedly k ustavení VDV a zahájení činnosti Nadace
Olgy Havlové. Třetí výzkumná otázka se týká vlivu organizačního izomorfismu na VDV.
Budeme sledovat, jaké formy organizačního izomorfismu byly v jeho vývoji zastoupeny
a jakým způsobem na něj působily. Čtvrtá výzkumná otázka se zaměří na strategické
plánování a finanční management. Zjistíme, jak je Nadace Olgy Havlové vedena a řízena a
zda svůj majetek dlouhodobě zhodnocuje. Současně popíšeme, jakým způsobem VDV
spolupracuje se svými dárci a jak případně oslovuje nové. V odpovědi na pátou
výzkumnou otázku zjistíme, jak je uspořádána organizační struktura Nadace Olgy
Havlové. V odpovědi na šestou výzkumnou otázku určíme hlavní nástroje profesionalizace
nadace a shrneme, jak se profesionalizace projevuje v konkrétním případě VDV.
Obsah diplomové práce sestává ze šesti kapitol. První tři kapitoly tvoří teoretickou
část, následující kapitoly představují výstup provedené případové studie.
První kapitola popisuje úlohu nadací ve společnosti. Nejprve se zaměřuje na
význam filantropie. Následně shrnuje teorie, které se zabývají typickými rysy OOS. Poté
definuje nadace jako součást občanské společnosti a popisuje základní vlastnosti, které je
charakterizují. Dále se první kapitola soustředí na historii, institucionální legitimitu a
ekonomické i společenské podmínky pro fungování nadačního sektoru se zvláštním
přihlédnutím k českému prostředí. Pozornost je rovněž věnována významu veřejné
12
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prospěšnosti nadací a rozdílům mezi veřejně prospěšnými nadacemi a nadacemi, jejichž
poslání spočívá v naplňování soukromého účelu. Závěr první kapitoly připomíná význam,
který pro budoucnost českých nadací mělo zřízení Nadačního investičního fondu a jsou
nastíněny současné předpoklady pro rozvoj nadačního sektoru v ČR.
Druhá kapitola shrnuje teorie vzniku OOS, které zejména z ekonomického hlediska
vysvětlují důvody vzniku organizací, jejichž účel spočívá v poskytování sociálních služeb
(srov. Anheier, 2005, 120-137, Frič a Bútora, 2005, 162-165, Skovajsa, 2010, 44-45).
Následně čtenáře seznamuje s poněkud odlišným přístupem, neboť upozorňuje rovněž na
institucionální teorii tak, jak ji v roce 1983 rozpracovali autoři DiMaggio a Powell. Tuto
teorii považujeme za velmi významnou vzhledem k okolnostem ustavení a následné
profesionalizace VDV. Hlavním záměrem druhé kapitoly je představit nadace ve světle
těchto teorií a uvést konkrétní příklady.
Třetí a poslední teoretická kapitola se vztahuje přímo k procesu profesionalizace
nadací. Nejprve stanovuje, v čem by profesionalizace měla spočívat. Popisuje předpoklady
a podmínky, které s tímto procesem souvisí a současně se zaměřuje na změny, které jej
provázejí. Následně shrnuje způsoby, jimiž se lze na tyto změny adaptovat. V neposlední
řadě třetí kapitola seznamuje se zásadami řízení a vedení nadací. Zvláštní důraz je kladen
na úspěšný management, aktivitu správní rady a na možnosti zhodnocování majetku.
Současně tato kapitola upozorňuje na význam vhodně zvoleného poslání, cílů
a strategického plánování. Současně upozorňujeme na překážky profesionalizace a
varujeme před okolnostmi, které mohou vést až k neefektivitě či lhostejnosti nadací.
V závěru třetí kapitoly rovněž zmiňujeme některé negativní důsledky, k nimž proces
profesionalizace může vést.
Čtvrtá kapitola náleží k empirické části práce, popisuje zvolené metody
a seznamuje čtenáře s výzkumnými otázkami. Tato kapitola uvádí důvody, které autorku
vedly k volbě kvalitativního výzkumného přístupu a popisuje, čím se vyznačují případové
studie. Jmenuje jednotlivé techniky sběru dat, určuje způsob jejich následné analýzy
a připomíná etické zásady, které byly v průběhu výzkumu dodržovány. V neposlední řadě
čtvrtá kapitola ozřejmuje úlohu zúčastněné pozorovatelky, autorky práce, ve sledované
organizaci. Případová studie byla prováděna s ohledem na stanovené výzkumné otázky
a s cílem získat na ně relevantní odpovědi.
Pátá kapitola předkládá základní data o Nadaci Olgy Havlové a vzhledem
k profesionalizaci vymezuje jednotlivá období jejího vývoje. Následuje stručné shrnutí
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charakteristických rysů zkoumané nadace, které ji zasazuje do kontextu české občanské
společnosti.
Šestá kapitola analyzuje vznik, vývoj a proces změn, kterým nadace prošla.
Postupně čtenáře seznamuje s tím, jak je naplňováno její poslání, v jakých programových
oblastech se angažuje a jak probíhá rozdělování příspěvků. Zvláštní pozornost je věnována
výnosům z prostředků, které nadace měla k dispozici díky rozdělování majetku NIF.
Nechybí popis struktury majetku a výše darů, které nadace v minulosti získala. Současně
v této kapitole hodnotíme, jak vedení VDV přistupuje k fundraisingu. Dále sledujeme, jak
fungují řídící orgány nadace, jaké má finanční a lidské zdroje pro svou činnost (včetně
analýzy

složení

SR,

vývoje

počtu

zaměstnanců,

spolupracujících

externistů

a dobrovolníků) a jakým způsobem je vedena a řízena.
Závěr práce shrnuje odpovědi na uvedené výzkumné otázky a nabízí doporučení,
která vyplývají z provedené případové studie pro ostatní nadace v ČR. Závěr rovněž vybízí
k využití analyzovaných dat v dalších, například srovnávacích studiích.
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1 Význam a úloha nadací
V první kapitole předkládané práce popíšeme filantropii jako projev občanské
společnosti. Současně uvedeme základní přístupy k definování nadací. Následně shrneme
historický vývoj nadací a zasadíme je do ekonomických a právních souvislostí. V závěru
kapitoly se zaměříme na předpoklady rozvoje českého nadačního sektoru.
1.1 Filantropie a občanská společnost
Pojem občanská společnost má dlouhou tradici a může zahrnovat různé obsahy.
„Termín občanská společnost se ve společenských vědách pod vlivem přirozeněprávních
teorií objevuje od 18.st. Tradičně bývá tento pojem ztotožňován s vládou práva, kdy
občané dodržují abstraktní pravidla při střetávání každodenních zájmů (občanský étos); na
Západě je dnes všeobecně považována za záruku svobody a demokracie. Její členové se
vyznačují nejen občanským partnerstvím, ale také rozvinutými obchodními dovednostmi.
Občanská společnost je oblastí institucí, organizací a jedinců v prostoru mezi rodinou,
státem a trhem, v prostoru, ve kterém se lidé mohou dobrovolně sdružovat s cílem prosadit
společné zájmy,” (Dohnalová, 2006, 275).
Všimněme si oboustranného závazku. Jakožto záruka demokracie musí občanská
společnost determinovat právní normy. Právo však současně reguluje jednání v rámci
občanské společnosti. Následně proto věnujeme pozornost nejen úloze nadací v rámci
české občanské společnosti, ale i otázkám jejich legislativního vývoje.
Každý člen občanské společnosti má možnost respektovat pravidla jen na oko a ve
skutečnosti je zneužít ve svůj prospěch. K tomu však dochází méně, pokud je institut práva
podporován živelným pocitem sounáležitosti. Základní stavební prvky práva tvoří právní
normy, základem oné sounáležitosti jsou postoje a projevy občanské společnosti.
Jedním z těchto projevů je filantropie2. Právní regulace jsou pro všechny závazné a
mohou být vymáhány státní mocí. Naproti tomu pocit odpovědnosti vůči druhým i vůči
2

Pojem filantropie vychází z řeckého filó (= miluji) a anthrópos (=člověk), tedy miluji člověka. Ve starém

Řecku bylo toto chápáno jako radostný a vlídný postoj k bližnímu, případně jako vykonávání obětavých činů
pro blaho druhých nebo pro svoji obec (Šiklová, 2000, 80). Dohnalová filantropii definuje jako lidumilnost,
snahu o individuální zmírňování bídy a chudoby dobročinností a sociální pomocí (Dohnalová, 2006, 253).
Filantropie se projevuje bez ohledu na občanské společnosti, státní hranice a národnosti, lidé
podporují občany z ekonomicky méně vyspělých zemí ať už finančními dary, mikropůjčkami nebo např.
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společnosti jako celku se vždy rozvíjí na základě osobního přesvědčení, a tedy dobrovolně.
V chování jednotlivců se projevuje prostou lidskou slušností, odpovědným přístupem k
veřejnému dění a případně nezištnou pomocí druhým, tedy filantropií.
Dohnalová a Skovajsa řadí občanské sdružování a soukromou filantropii do sféry,
která je tak rozmanitá a pestrá, jak pestrá a pluralitní je sama společnost. Je výrazem
usilování jednotlivců o soukromé cíle podle jejich vlastní volby, ale také solidarity a
altruistického zájmu o osud druhých, které patří k lidské povaze neméně než v moderních
společnostech tolik zdůrazňovaná snaha o maximalizaci vlastního užitku (Skovajsa,
Dohnalová, 2010, 18).
Moderní ekonomické i politické teorie přiznávají omezení, která znesnadňují
spravedlivé rozdělení statků ve společnosti. Hayekova důvěra v samoregulující moc trhu
byla již mnohokrát zpochybněna, avšak i koncept všemocného státu blahobytu selhal.
Vedle trhu a státu je proto nezbytný ještě třetí základní regulátor společenského
života, jímž je občanská společnost (Potůček, 2005). Tyto tři sektory se vzájemně ovlivňují
při udržování distributivní spravedlnosti v produkování a spotřebovávání statků.
Sociologové přiznávají organizované občanské společnosti kromě kontrolní také
komplementární či alternativní roli vůči státu a trhu, neboť tyto sektory doplňuje a
nahrazuje tam, kde selhávají. Trh nejlépe alokuje soukromé statky, avšak obvykle selhává
v poskytování veřejných statků. Péče o chudé, nemocné nebo seniory totiž nemá, alespoň
ne primárně, generovat zisk. Protože není možné podnikatele nutit, aby produkovali to, co
nákupem fair trade výrobků apod. Z toho vyplývá, jak těsně jsou v dnešní době principy demokracie
provázány s tržním hospodářstvím.
Šiklová tržní hospodářství popisuje jako soutěž, při které ti slabší ztrácejí a chudnou, zatímco bohatí získávají
stále více majetku. Tento proces probíhá nejen v jednom státě, ale na celém světě, dokonce i mezi celými
kontinenty, v současnosti je vysvětlován, obhajován i proklínán pod pojmem globalizace (Šiklová, 2000, 81).
Ale ani mnozí světoví finančníci nepovažují takovýto vývoj za ideální a snaží se vlastními iniciativami,
zakládáním charitativních fondů a nadací do tohoto procesu zasahovat a ovlivňovat jej (Soros, 1997 in
Šiklová,2000, 81). Jedním z nich je například Bill Drayton, který založil v roce 1981 společnost Ashoka:
Inovátoři pro veřejnost. Díky podpoře Ashoky mohli noví sociální podnikatelé často z nejchudších částí světa
zahájit ekonomické aktivity (Dohnalová, 291 In: Skovajsa, 2010, www.ashoka.org).
Podle Petry Krystiánové je alespoň přibližné zjištění, jak velký potenciál filantropie v Čechách
dřímá, možné, pokud vyjdeme z předpokladu, že za adepta na nového filantropa lze považovat každého
člověka, který disponuje více než milionem dolarů v hotovosti. Čechů naplňujících tuhle hranici neustále
přibývá, aktuálně je jich už víc než patnáct tisíc. Do filantropie se jich zatím zapojilo maximálně několik
desítek” (Krystiánová P. In: Sacher, 2011, s. 37-39).
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se jim nevyplácí, je zřejmé, že například v této oblasti se téměř neangažují. Péči zajišťují
sociální podnikatelé, OOS nebo stát. Možná je také varianta partnerství veřejné správy a
občanské společnosti, a to jak na národní, tak místní a regionální úrovni (Anheier, 2005,
117-119, Stiglitz, 1997, 25-40, Ochrana, 2005, 23-26, Muhič, 2010, 98-103).
Podle míry účasti na spotřebovávání lze veřejné statky rozdělit na čistě veřejné,
mezi které patří pouliční osvětlení nebo kolektivní obrana státu. Žádného obyvatele daného
města nebo země není možné vyloučit ze spotřeby těchto statků. Zde se obvykle angažuje
veřejná správa. Nemocnice, hospice či domy na půl cesty naproti tomu mají omezenou
kapacitu (někteří jedinci mohou být ze spotřebovávání těchto statků vyloučeni) a poskytují
tzv. kvazi-veřejné statky. Při jejich poskytování neselhává jen trh, ale mnohdy i stát, a to
například kvůli nedostatečné znalosti místních potřeb, zdlouhavému implementování
veřejných politik do běžného života, korupci, lobbingu apod. Proto právě v této oblasti
často působí OOS (Anheier, 2005, 117-120, Stiglitz, 1997, 25-40, Ochrana, 2005, 13-17,
Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M., 2008, 51, Kinkor, 2000).
Konkurence mezi OOS sice není tak dramatická jako v tržním prostředí, avšak
i ony mohou selhávat. Ve snaze zajistit svou existenci se například zaměřují na zdroje
financování a méně se soustředí na kvalitu služeb, které nabízejí. Malá kapacita jim často
brání, aby usilovaly o celospolečenské změny. Ve snaze dosáhnout finanční nezávislosti se
sdružují do sítí a asociací, které lobbují za lepší legislativní a ekonomické podmínky pro
jejich činnost. Avšak v rámci střech často dochází k nekoncepční a nejednotné komunikaci,
která organizacím neprospívá. Dalšími příčinami selhání OOS se podrobněji zabýváme v
části 2.5 následující kapitoly.
1.2 Nadace vzhledem ke strukturálně-operacionální definici
Nadace patří k organizacím občanské společnosti (OOS), mezi nimiž mají
specifické postavení, neboť mohou solidaritu a svépomoc, která se zde projevuje,
podněcovat a rozvíjet. Jejich prostřednictvím se filantropické záměry mění v konkrétní cíle
a opatření.
V § 1 ZNNF je obsažena legální definice nadace a NF: „Nadace nebo f jsou
účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně
prospěšných cílů“ (§ 1 odst. 2 ZNNF).
Avšak, jak uvádí Helmut Anheier, setkáváme se s tolika definicemi nadací, kolik je
zemí, v nichž existují. Proto je dobré přehlédnout odlišnosti právních forem a soustředit se
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spíše na funkcionální význam nadací (Anheier, 2001, 41). K jeho vymezení můžeme
využít tzv. strukturálně-operacionální definici, kterou s přihlídnutím k rozdílům v různých
zemích vytvořili Lester M. Salamon a Helmut K. Anheier v devadesátých letech 20. století
(Salamon, L.M., Anheier, H.K., 1996).
Podle strukturálně-operacionální definice OOS splňují následující charakteristiky:
1. Organizovanost. Jedná se o formální, do určité míry institucionalizované
subjekty. Ty jsou zřízeny jako právnická osoba, nebo se alespoň vyznačují stálou
organizační strukturou.
2. Soukromý charakter a nezávislost na státu. Nejsou řízeny státem a jsou na státu
nezávislé. To však neznamená, že nemohou od státu dostávat většinu prostředků k činnosti
nebo že zástupci státu nemohou být členy jejich orgánů.
3. Samosprávnost. Jsou schopny se samy spravovat a mají k tomu potřebné
struktury. Nejsou řízeny jinou organizací.
4. Zásada nerozdělování zisku. OOS nerozdělují zisk mezi členy, vlastníky nebo
manažery. Subjekty mohou zisku dosahovat, ale musí ho použít pro naplňování svého
poslání.
5. Dobrovolnost. Subjekty vykonávají činnost za spoluúčasti dobrovolníků. Mohou
být podporovány dobrovolnými dary, využívat práce dobrovolníků nebo dobrovolníci
mohou působit v řídících orgánech. Zastoupení dobrovolnického prvku nemusí být
většinové (Salamon, L.M., Anheier, H.K., 1996, Pospíšilová, 2010, 38-39).
Tento společný hodnotící rámec Anheier následně modifikoval v knize Foundation
in Europe. Pro účely této publikace strukturálně-operacionální definici přepracoval tak, aby
přesněji odpovídala nadacím. Ze srovnání obou definic vycházíme v charakteristice
českého nadačního sektoru. Podle Helmuta Anheiera jsou nadace:
1. Organizace bez členské základny. Nadace jakožto účelová sdružení majetku
nemají členy. Vzhledem k původnímu aktu svého vzniku, kterým je zřizovací listina či
smlouva o založení, musí naplňovat určené poslání po dobu, jež tato listina stanovuje.
Mezi další charakteristické rysy patří určitý stupeň organizační struktury a její relativní
trvání, stálé aktivity a významné institucionální ohraničení. Vyloučeny jsou ad hoc zřízené
sbírky a dočasné fondy či jiné účty, které se nevyznačují organizační strukturou, stálou
identitou a účelem. Vyloučeny jsou rovněž organizace vzniklé na členském základě a
organizace se soukromým vlastníkem. Nadace nejsou pouze finančním nebo jiným
sdružením majetku, nýbrž také jasně identifikovatelnou organizací.
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2. Soukromé entity. Nadace jsou institucionálně odděleny od vlády a jsou
„nestátní,“ neboť jsou strukturálně nezávislé na veřejné správě. Zřizovatelem nadace může
být vláda nebo její orgán, nadace mohou získat významnou vládní podporu a dokonce
mohou mít politiky a představitele vlády ve svých správních radách. Avšak přesto nejsou
pobočkami vlády a nemohou sloužit jako její nástroj, ať už na mezinárodní, národní nebo
místní úrovni. Neodpovídají vládě, neuplatňují její autoritu, a proto ani nepodléhají veřejné
kontrole.
3. Samosprávné entity. Nadace jsou vybaveny ke správě a kontrole vlastních aktivit.
Některé soukromé nadace jsou sice kontrolovány ze strany firem nebo vládních agentur a
navenek fungují jako součást těchto institucí, nicméně strukturně jsou odděleny.
Samosprávnost umožňuje nadacím významný stupeň autonomie, zahrnuje vnitřní procesy
hospodaření a oddělené účetnictví, což znamená, že se jejich majetek, náklady a jiné
výdaje nemohou stát součástí vládních ani firemních rozpočtů.
4. Zisk nerozdělující entity. Nadace nejsou určeny k tomu, aby vracely zhodnocený
majetek nebo zisk z komerčních aktivit svým zakladatelům, členům správních rad,
sympatizantům nebo podporovatelům. Mohou shromažďovat zisk, ten však musí být
využíván výhradně k naplňování účelu, pro který byla nadace založena.
5. Organizace sloužící veřejnému účelu. Nadace by měly naplňovat vyšší účel než
je například podpora členů jedné rodiny nebo uzavřeného kruhu uživatelů, úzce definované
sociální skupiny nebo kategorie. Nadace shromažďují soukromý majetek, který slouží
veřejnému účelu. Veřejný účel může a nemusí být považován za všeobecně prospěšný a
může i nemusí být osvobozen od daně, to záleží na zákonné úpravě jednotlivých zemí.
Důležitou podmínkou však je, že tento účel musí patřit do okruhu působnosti občanské
společnosti (Anheier, 2001, 41).
Poslední

bod

strukturálně-operacionální

definice,

dobrovolnost,

Anheier

nemodifikoval, nýbrž nahradil podmínkou veřejné prospěšnosti. Ta přitom nepatří mezi
původní kriteria, neboť neziskové organizace mohou být

zakládány k veřejně

prospěšnému, ale i k soukromému účelu. Anheier tuto pátou charakteristiku dle svých slov
uvedl proto, že chtěl odlišit na jedné straně fondy a účelová sdružení majetku, které slouží
uzavřené a relativně úzké skupině uživatelů a na druhé straně nadace, které podporují širší
společnost.
Nadace vzniklé dle českého právního řádu splňují podmínky organizovanosti
zákonně stanovenou povinností zřídit správní a dozorčí radu (popřípadě jmenovat revizora,
pokud je nadační jmění nižší než pět milionů korun) jakožto statutární a dozorčí orgán,
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přičemž jejich členové musí splňovat stanovené podmínky. Je zajímavé, že ačkoliv
zřizovatelem nadace může být kdokoliv, například i osoba se záznamem v trestním
rejstříku, pro členy správní rady platí požadavek osobní bezúhonnosti. Lze to vysvětlit tím,
že SR odpovídá za způsob hospodaření nadace, zatímco zřizovatel po jejím vzniku ztrácí
možnost její činnost přímo ovlivnit.
Kritérium nečlenské základny dle českého právního řádu nadace splňují, jsou totiž
právnickými osobami nekorporporativního typu a jako takové nemohou mít žádné členy.
Mají ovšem členy správní a dozorčí rady. Ti však spadají do organizační struktury jakožto
osoby, jimž byla svěřena určitá úloha a které si nesmí nárokovat podíl na majetku nadace.
(Oproti tomu například členové občanských sdružení si po zániku sdružení mohou
případný majetek rozdělit). Členové správní a dozorčí rady nadace současně musí splňovat
podmínku, že nejsou (oni sami a ani osoby jim blízké3) osobami, kterým se přidělují
nadační příspěvky (ZNNF, 1997).
Další podmínkou pro výkon funkce člena správní rady je pravidlo, že on sám ani
osoby jemu blízké nesmí být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k nadaci. Podle
Deverové může pojem vztah obdobný pracovněprávnímu vztahu činit výkladový problém,
neboť právně je obdobný pracovněprávnímu vztahu vztah služební, což je vztah, který
nemůže k nadaci ani nadačnímu fondu vzniknout. Podstatné pro posouzení této otázky je,
co bylo zvolenou úpravou zamýšleno. Právní úprava měla zajistit, aby nezávislost nadací
nebyla významným způsobem narušována tím, že vliv na rozhodování a řízení budou
vykonávat přímo osoby, které jsou k nim v pracovněprávním vztahu, tedy zaměstnanci
nadace. Zákon však nevylučuje možnost, aby členové správní rady vykonávali odborné
činnosti pro nadaci na základě smluvního vztahu podle Občanského nebo Obchodního
zákoníku (Deverová, 2010, 185). Z výše uvedeného vyplývá, že členové správní rady
mohou být za svou činnost honorováni, jejich odměny se však v účetnictví objeví jako
nákladové položky, a nikoliv jako podíl na zisku, respektive majetku nadace.
Podmínku nezávislosti na státu a soukromého charakteru splňují nadace jakožto
samostatné ekonomické subjekty. Český právní řád, pokud se týká hospodaření, jim ukládá
3

Paragraf 116 Občanského soudního řádu uvádí, že osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a

manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby navzájem sobě blízké,
jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. (OSŘ, 99/1963
Sb.) Členové správní a dozorčí rady nadace také nesmí být členy statutárního nebo kontrolního orgánu
příjemce nadačního příspěvku.
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pouze povinnost každoročně vydávat a u rejstříkového soudu zveřejňovat výroční zprávu,
(musí být vypracována stanoveným způsobem a musí obsahovat účetní závěrku a základní
údaje o poskytnutých příspěvcích a přijatých darech). Dalším omezením v tomto případě
jsou zákonně vymezené podmínky zrušení nadace, neboť tato pravomoc je svěřena
výhradně soudu (ZNNF, 1997). Zřizovatel také nemůže rozhodovat o zrušení nadace,
neboť smyslem jejího vzniku bylo vytvořit takové sdružení majetku, jehož hodnota bude
dlouhodobá a nevratná. Práva zřizovatele se vztahují pouze k prvnímu jmenování správní
rady, která se posléze obnovuje samostatně. Zřizovatel si však v nadační listině smí
vymínit například doživotní členství ve správní radě. Ačkoliv by tedy deklarovaná
nezávislost měla obnášet i právo samostatně kdykoliv ukončit činnost organizace,
v případě nadací to možné není. Rejstříkový soud nadaci zruší nejčastěji ze sankčních
důvodů, například kvůli nečinnosti správní rady nebo déle než dvouleté přestávce
v rozdělování příspěvků a plnění účelu.
Samosprávnost se týká stěžejního tématu této práce, profesionalizace, neboť klade
nároky na lidské zdroje, strategické plánování a úroveň managementu.
Zásada nerozdělování zisku v případě nadací platí stoprocentně. Zisk využívají
především k plnění svého poslání.
Dobrovolnost a veřejně prospěšný účel. Modifikovaná Anheierova definice
českému prostředí odpovídá i v pátém bodě, v nadacích mohou působit dobrovolníci a jako
projev dobrovolnictví můžeme chápat také podporu ze strany dárců. Nadace určené k
naplňování soukromého účelu prozatím v ČR nemohou vznikat.
1.3 Obecně (veřejně) prospěšný účel nadace
Podle Ronovské představuje účel nadace nejdůležitější a zároveň nejobtížněji
definovatelný údaj, který je nutno zakotvit v nadační listině. Při jeho vymezování je nutno
určit jednak vlastní účel nadace (NF) a jednak okruh těch, kteří z plnění nadačního účelu
profitují. Existuje přímá úměra mezi přesností stanovení nadačního účelu a nadějí na
dlouhý „život“ nadace. Proto je třeba formulaci nadačního účelu věnovat značnou
pozornost (Ronovská, 2008, 65).
V současné době připravený a diskutovaný věcný záměr zákona o veřejné
prospěšnosti by v ČR umožnil vznik nadací určených k naplňování soukromého účelu.
Přijetí tohoto zákona by významně ovlivnilo podobu českého nadačního sektoru a možná
by změnilo osudy rodinných majetků. Miroslav Doubrava se touto otázkou zabýval v
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Časopisu pro klienty ČSOB Private Banking: „Lidé vynakládají velké úsilí na to, aby
bohatství získali, a méně myslí na to, jak je dlouhodobě udržet. Většinou se to také
nedaří…Zhruba 60% zděděného majetku je v USA utraceno, rozptýleno – přestane hrát
roli kapitálu, s nímž je možné něco dělat. Udržení bohatství v rodině záleží na tom, zda
tvůrci majetku předali svým dětem kromě hodnot materiálních i hodnoty nemateriální,
které jim samým umožnily bohatství vybudovat. Důležitý je i právní rámec. Česká
republika nezná institut rodinné nadace, kterou může jednotlivec založit a rozhodnout tak
podle svého, jak bude s majetkem nakládáno po jeho skonu. Rodinná nadace se tak do jisté
míry vymyká dědické legislativě. Služby, které za tímto účelem některé finanční domy
poskytují, jsou specifické a finančně dosti náročné. Vyplatí se až od určitého objemu
majetku. České majetkové dynastie soustředěné většinou kolem rodinných firem teprve
vznikají a patrně bude trvat ještě dlouho, než se ustaví.“ (Doubrava, M., 2011, 7)
Institut rodinné nadace by například usnadnil situaci rodičů handicapovaných dětí,
kteří by svému dítěti mohli snáze zajistit důstojný život i v případě vlastní nemohoucnosti
nebo úmrtí. Ačkoliv by tato změna přinesla jisté výhody, má své odpůrce. Jedním z nich je
Milena Černá z VDV, která je přesvědčena, že v českém prostředí by docházelo ke
zneužívání dané právní formy a navíc, že tato myšlenka odporuje samotné podstatě nadací,
kterou je právě veřejná prospěšnost (R1, 21.1.2011).
Rodinné nadace však mají své opodstatnění, zvláště, pokud filantropii vnímáme
jako jeden ze základních projevů občanské společnosti. Nesmíme zapomenout, že právně
regulovány mohou být jen některé, jednoznačně vymezené vztahy a že určení jediného
možného účelu nadačních subjektů (tj. veřejná prospěšnost) tento rámec výrazně přesahuje.
Ostatně v zahraničí zakládání nadací k soukromému účelu není výjimkou a příklady
bezúhonných rodinných nadací najdeme v řadě evropských zemích (více viz. Vilham,
2010). Ronovská uvádí, že přibližně polovina evropských právních řádů (např.
francouzský, portugalský či právní řády většiny post-komunistických zemí) zužuje určení
účelu nadace na výhradně veřejně prospěšný („public benefit purpose“). Specifické
vymezení účelu lze zaznamenat ve finské právní úpravě, která připouští užitečný účel
nadace („useful purpose“). V ostatních zemích je přípustný jakýkoliv účel, který není
v rozporu se zákonem či veřejným pořádkem („any lawful purpose“). V některých
právních úpravách (např. v Rakousku či Belgii) lze nalézt rozlišování „veřejně
prospěšných“ nadací a nadací „soukromých“ (Ronovská, 2008, 65).
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1.4 Historické, ekonomické a právní předpoklady pro rozvoj nadací v ČR
Historický základ nadací představuje prvotní dar nebo seskupení darů určených k
veřejnému účelu. Zkušenosti, jak institucionalizovat dar, se po staletí vyvíjely a postupně
ustavovaly v ověřené mechanismy správy majetku a jeho zhodnocování. Upevnila se
kontrola jeho využití a možnosti, jak zajistit předání a uchování majetku z jedné generace
na druhou a jak sledovat a ovlivňovat filantropické aktivity (Smith, Borgmann, 2001, 3).
Věnování majetku, nadání pro určité filantropické účely bylo běžné již ve
starověkém světě. Platon například shromáždil značný majetek na provoz Akademie, která
nesla jeho jméno. Epicuros v pečlivě připravené závěti odkázal své jmění škole, kterou
založil, aby mohla její činnost pokračovat. To se také podařilo, neboť škola přetrvala
dalších šest set let po jeho smrti. Theophrastus, který řídil Aristotelovo Lyceum, v závěti
trval na tom, aby činnost Lycea nebyla přerušena. Ptolemaios založil a podporoval
velkolepou Alexandrijskou knihovnu. Tyto vzdělávací instituce, jejichž význam rezonoval
po mnohá staletí, představují nejznámější starověké nadace. Tehdejší Řekové však
podporovali především hospice a nemocnice. Často pokládali dary podél chrámových zdí,
v nichž nacházeli přístřešek znavení poutníci (Smith, Borgmann, 2001, 4). Z uvedeného
vyplývá, že slovo hospic odkazuje k přístřešku poutníků a toto označení se, i když
přeneseně, užívá dodnes.
Hurdík a Telec uvádějí, že s pojmem nadace se setkáváme již v klasickém římském
právu, které pod pojmem nadace chápalo „majetek, ale i skupinu osob, jejichž cílem bylo
splnění určitého účelu, obvykle zbožného.“…Jako právní subjekty byly však nadace
uznávány až od Justiniánovy doby (první právní úpravu obsahoval Codex Iustinianus)
(Hurdík, Telec, 1998, XVIII).
Je zajímavé, že historicky se filantropie vždy projevovala v rámci kulturních,
etnických nebo národních hranic. Až postupně, zejména díky misionářům a věrozvěstům,
se začala týkat i cizinců (Reis and Clohesy, 2001, 590).
Šiklová se domnívá, že zvláště v Evropě má filantropie jasně křesťanské kořeny
(Šiklová, 2000, 81). Podle Voltrové mělo křesťanské myšlení a církevní právo
nepopiratelnou zásluhu na vybudování myšlenky nadace jako majetku vybaveného určitou
právní samostatností (Voltrová, 2009). Elementární křesťanská povinnost dárcovství se
společně s vyhlídkou na zaslouženou odměnu v nebi vtiskla do povědomí lidí na celá
staletí. Například vitrážová okna katedrál, na nichž Kristus objímá malomocného, Sv.
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Martin trhá svůj plášť, aby jej sdílel se žebrákem a další, nám toto staré učení dodnes
připomínají (Smith a Borgmann, 2001, 10).
Nejstarší známou nadací plnící stále svůj účel je špitální nadace ve Wemdingu
v bavorském Švábsku, založená v roce 898. Některé univerzity byly založeny nadací.
Např. Sorbonna v Paříži, kterou v letech 1250-1260 založil Robert Sorbonne původně jako
nadaci k vybudování špitálu pro chudé studenty (Boček, 2010, 6, Hurdík, Telec, 1998,
XXII). Nadační jmění muselo už v minulosti zůstat nedotčeno a vyplácely se pouze
výnosy. Nadace se proto zachovávaly i několik set let. V Čechách to byla např. Římská
nadace založená císařem Karlem IV., nebo studentská nadace Anny Wunschlerové z roku
1583. Některé nadace, které byly na našem území založeny v 15. a 16. století, byly zrušeny
až rozhodnutím říšského protektora v roce 1942 (Boček, 2010, 6).
Díky podpoře nadací vznikaly na našem území začátkem devatenáctého století
významné vzdělávací a kulturní instituce: Královská česká společnost nauk, Matice česká,
Matice moravská a další. Nadační aktivity – různého rozsahu a významu – prorůstaly
celým spektrem společenského života a iniciovaly různé formy občanské spoluúčasti,
například účast na četných finančních sbírkách a dobrovolnickou práci (Dohnalová, 2006).
V období mezi první a druhou světovou válkou byl vývoj významně podmíněn
nejen způsobem rozpadu starého mocnářství a poválečným uspořádáním Evropy, ale také
průběhem událostí, jež předcházely roku 1939 (Kolektiv, 1992).
Právní úprava nadací převzatá v roce 1918 z Rakouska-Uherska se udržela až do
50. let 20. století, kdy byla v důsledku událostí roku 1948 vymýcena. Nový občanský
zákoník již úpravu nadací neobsahoval (Voltrová, 2009, 52). Zákonodárce tento fakt
odůvodnil existencí sociálního státu, který se postará o veškeré sociální, zdravotní, kulturní
a jiné potřeby svých občanů, čímž došlo k vypuštění nadací nejen z právního řádu, ale také
ze společenského života64 (Ronovská, 2008, 52). Šiklová upozorňuje, že do českého
sociologického ani filosofického slovníku z let šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých
nebyly termíny „filantropie” ani „charita“ zařazovány. Filosofický slovník z roku 1966

4

Jedinou nadací, jejíž činnost za vlády komunistického režimu přetrvala, je Nadání Josefa, Marie a Zdeňky

Hlávkových.“Do roku 1989 se podařilo několikrát zabránit zrušení Hlávkova Nadání, naposledy pak v roce
1987. Dík za to patří vynikajícím českým vědcům, kteří v padesátých letech působili v orgánech Nadání a
příznivcům Nadání, kteří se zasloužili o jeho přežití, v roce 1987 pak Českému vysokému učení
technickému, které mu poskytlo záštitu” http://www.hlavkovanadace.cz/o_nadaci.php cit. dne 10.11.2010,22
hod.
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uvádí, že tento výraz označuje „buržoasní způsob individuálního řešení lidské bídy
zaviněné kapitalistickým společenským řádem“ (Šiklová, 2000, 80).
Proměnou české společnosti po zhroucení československého socialistického státu
se zabývala řada autorů. Jedním z nich byl i Joseph Hraba, který se zaměřil na tři cíle
tehdejších českých vedoucích představitelů. Ti podle něho chtěli především nastolit
demokracii, která by nahradila vládu jedné strany. Prvním cílem byly tedy svobodné volby.
Druhým cílem byla přeměna plánovitě řízeného hospodářství na sociálně tržní ekonomiku,
což znamená nutnost převedení majetku z rukou státu do soukromého vlastnictví. Jinými
slovy, byl požadován přechod k tržnímu hospodářství a privatizaci. Jakkoli to byl první
krok, mohl vážně narušit zavádění demokratizace. To, že po čtyřiceti letech socialismu
budou lidé takřka přes noc vrženi do tržního hospodářství, mohlo být pro mnoho z nich
nesmírně bolestivé. Především kvůli tomu, že budou postiženi nezaměstnaností a
zvyšujícími se životními náklady. Nebudou-li mít lidé práci a prostředky na důstojný život,
může se tato sociální nejistota projevit přes volební urny přinejmenším jako politická
nestabilita a v nejhorším případě jako návrat do minulosti. A proto se stalo třetím cílem
zajištění fungování hospodářství i za cenu ochrany státem (Hraba J., 1999).
Do českého právního řádu se pojem nadace vrátil až novelou Hospodářského
zákoníku č. 109/1964 Sb. zákonem č. 103/1990 Sb., který v roce 1990 v § 389b umožnil
fyzickým nebo právnickým osobám zřizovat za účelem dosažení obecně prospěšných cílů,
jež na příkladech vymezoval, účelové fondy. Zákon č. 509/1991 Sb., jímž byl rozsáhle
novelizován Občanský zákoník, upravil nadace v § 20b-20e. Nadace byla definována jako
účelové sdružení majetku. Rovněž byla připuštěna možnost zřídit nadaci závětí (Deverová,
2010, 175).
Podle Hany Šilhánové vystihuje období po roce 1990 příznivá atmosféra pro
rozvinutí různých forem občanských aktivit. Dokladem tohoto vývoje jsou statistické
informace z let 1990 – 1994 o nově registrovaných občanských sdruženích, spolcích,
nadacích a jiných organizacích (Šilhánová, 1995).
První samostatný zákon upravující právní postavení nadací byl připravovaný od
roku 1992. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl předložen 19.8.1996. Posléze
byla do návrhu tohoto zákona dopracována také právní úprava nového typu právnické
osoby – nadačního fondu5, u kterého nebyla stanovena podmínka vytvářet nadační jmění.
5

Rozdíly mezi nadací a nadačním fondem spočívají zejména v odlišné struktuře majetku (v případě nadací

se jedná o nadační jmění, z něhož nadace smí používat pouze výnosy, a ostatní majetek. Nadační fond má
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Umožnila se tak existence těch subjektů, které nebyly schopny vytvořit nadační jmění
v zákonem stanovené výši (Deverová, 2010, 175-176).
Boom nadací v letech 1992 až 1997 dokládají statistické údaje CVNS (Centra pro
výzkum neziskového sektoru), podle nichž bylo v roce 1992 v ČR registrováno 1551
nadací a tento počet se nadále rok od roku zvyšoval, například v roce 1994 čítal 3 800
nadací, v roce 1996 už 4 392 a v roce 1997 gradoval počtem 5 238 registrovaných nadací.
1. 1. 1998 nabyl účinnosti Zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb., a proto
v roce 1998 nadační rejstřík čítal pouze 97 nadací. Od tohoto velkého propadu se jejich
počet začal opět zvolna zvyšovat, ovšem zdaleka již nedosahoval na předchozí údaje.
Například v roce 2001 bylo registrováno 330 nadací a v roce 2007 se jejich počet zvýšil na
395 (CVNS, 2004).
K datu 4. 3. 2011 je na oficiálním serveru českého soudnictví evidováno 421 nadací
(http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx).
Kateřina Ronovská uvádí, že platný ZNNF můžeme, s menšími výhradami,
považovat za zdařilý legislativní počin, který vyhovoval a dá se říci, že ve znění pozdějších
změn, stále vyhovuje, potřebám současné české praxe. Avšak oproti tomu, co je
považováno za běžné v jiných evropských zemích, se odlišuje svou přísností, zejména
vzhledem k zákazu podnikání, omezení investování nadačního jmění či samotným
omezením nadačního účelu na striktně obecně prospěšný. Také proto se stal platný zákon
č. 227/1997 Sb. důležitou předlohou pro vypracování návrhu nového občanského
zákoníku, jehož osud má v současné době v rukou Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.
V souladu s vládním usnesením o schválení věcného záměru nového občanského zákoníku
by měla být budoucí česká úprava nadačního práva začleněna mezi zvláštní typy
pouze majetek, který může být celý vyčerpán k naplnění účelu). Dále se liší úprava daně z příjmu, z níž je
nadační jmění osvobozeno, zatímco ostatní majetek nadace a nadačního fondu nikoliv. Třetí rozdíl se týká
rozdílné úpravy podnikání: u NF je vyloučeno úplatné nabytí majetkové účasti na akciové společnosti
(darované je povoleno), přičemž nadace jej smí nabývat i úplatně, avšak její majetková spoluúčast na akciové
společnosti nesmí přesáhnout 20 % z majetku nadace po odečtení hodnoty nadačního jmění. Kótované cenné
papíry může nadace nakupovat a prodávat pouze na regulovaných trzích. Obchodní podíl nadace na majetku
akciové společnosti nesmí být větší než 20 % majetku této akciové společnosti. Poslední rozdíl spočívá
v povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem. Zatímco nadace ji má vždy, NF pouze v tom kalendářním roce,
kdy úhrn jeho celkových nákladů nebo výnosů převýšil 3 000 000 Kč anebo je-li jeho majetek vyšší než 3000
000 Kč (ZNNF č. 227/1997 Sb.)
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právnických osob, jejichž úprava je zachycena jako systémová součást nového občanského
zákoníku. Mimo jiné navrhovaná úprava systémově nadřazuje nadacím a nadačním
fondům souhrnné označení „fundace“ (Ronovská, 2008, 92-93).
1.5 Nadační investiční fond a jeho význam pro organizovanou občanskou
společnost
NIF vznikl zákonem v roce 1991 jako akciová společnost, aby na její účet mohlo
být převáděno jedno procento z každé privatizace. Řada nadací doufala, že NIF zajistí
finanční zdroje, které by je „odškodnily“ za násilně přetržený vývoj, znárodněné jmění a
zákaz činnosti jejich předchůdců (Šilhánová, 1995). Cílem bylo použít finanční prostředky
na posílení nadačního sektoru a dosažení jeho ekonomické nezávislosti tak, aby se mohl
podílet na plnění úkolu podporovat rozvoj organizované občanské společnosti v ČR
(Dohnalová, 2010, 150).
Výsledný zisk byl rozdělován především ve dvou etapách, v roce 1999 a 2002. Vyvstává
otázka, čím byl způsoben odklad rozdělování prostředků mezi lety 1991 – 1999. „Po
zřízení NIF se vyrojily stovky nadací, neboť mnoho Čechů tehdy mělo zájem řešit lokální
problémy po svém, vycítilo příležitost se snadno dostat k penězům a podobně. Tehdy jich
existovalo přes 5000. Usmívaly jsme se s Olgou nad žádostmi, které do Výboru dobré vůle
pravidelně přicházely a v jejichž úvodu stálo: „S radostí Vám oznamujeme, že jsme
založili nadaci a žádáme Vás o příspěvek!“ Po důkladném promýšlení toho, co tvoří
podstatu nadací a na základě konzultací s naší přítelkyní Američankou Chanon, která
přinášela inspiraci ze zahraničí, jsme si uvědomily, že nadace musí mít v první řadě
„endowmenty 6“. Proto jsme se zasazovaly o to, aby nadace musely tuto základní podmínku
bez výjimky splňovat. Patovou situaci vyřešil až zákon o nadacích a nadačních fondech
z roku 1997, který požadoval minimální výši nadačního jmění. Tehdy jsme to
propočítávaly a došly k přesvědčení, že k tomu, aby nadace mohla zajistit své fungování,
potřebuje mít výnosy nejméně z deseti milionů, to ale zákonodárcům připadalo příliš tvrdé
a požadovaná částka byla stanovena jen na půl milionu. Navíc byla také zřízena možnost
transformovat nadace, které touto částkou nedisponují, na nadační fondy. Zákon tím nutil
6

Endowment lze přeložit jako nadání, majetek, ale také vloha nebo věno. Jedná se o jmění, které zajišťuje

stálé finanční výnosy a umožňuje tak naplňování dlouhodobých cílů.
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řadu ad hoc ustavených nadací ke splynutí s jinou nadací, ke zrušení nebo ke změně právní
formy. Nadační sektor se tím do určité míry zprůhlednil,“ vzpomíná ředitelka VDV na své
přispění v legislativním procesu (R1, 21.1.2011).
Požadavek na složení nadačního jmění v minimální výši 500 000 Kč, jejž stanovil
Zákon o nadacích a nadačních fondech 227/1997 Sb. (ZNNF), znamenal pro mnohé nadace
zlomový okamžik. Současně bylo stanoveno, že nadace mohou používat pouze výnosy z
nadačního jmění (čímž má být ochráněna jejich dlouhodobost) a současně, že celková
hodnota nadačního jmění nesmí být po dobu trvání nadace snížena, jmění nesmí změnit
majitele (podmínka nezcizitelnosti) a rovněž nesmí být jakkoliv zatíženo. Pokud by došlo
ke snížení minimální hodnoty nadačního jmění a pokud by nebyla vyrovnána do jednoho
roku od konce účetního období, v němž ke snížení nadačního jmění došlo, nadace by se
musela sloučit s jinou vnitrostátní nadací nebo podat soudu návrh na své zrušení. Z tohoto
důvodu se řada nadací rušila nebo měnila na nadační fondy, u nichž povinný prvotní vklad
může činit i jednu korunu. Ovšem výnosy z majetku nadačního fondu stejně jako výnosy z
ostatního majetku nadace podléhají dani z příjmu, zatímco v případě nadačního jmění jsou
výnosy od této daně osvobozeny. Tento rys finančního hospodaření nadací má velký
význam i pro strategické plánování a případné investice.
V souvislosti s rozdělováním prostředků z NIF je nutno uvést, že základním
předpokladem k účasti ve výběrovém řízení byla registrace nadací podle zákona č.
227/1997 Sb. a splnění podmínky působit ve vyňatých obecně prospěšných oblastech.
Výsledky první etapy rozdělování prostředků z NIF byly schváleny Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR v roce 1999. V první etapě byla uzavřena smlouva s 39
nadacemi a bylo rozděleno 483 796 000 Kč. Ve druhé etapě bylo na základě rozhodnutí
vlády ČR vybráno 64 nadací (z nichž 29, včetně VDV, získalo příspěvek také v první
etapě), přičemž finanční prostředky ve výši 849 323 000 Kč byly rozděleny v roce 2002.
Další výběrová řízení se v následujících letech nevyhlašovala (Hodnotící informace
RVNNO, 2007, 1).
1.6 Současné problémy českého nadačního sektoru
Pavlína Kalousová z Fóra dárců nadacím v české společnosti do budoucna přiznává
důležitou roli, neboť přinášejí nové pohledy, pořádají osvětové kampaně a podněcují
důležité společenské změny. Jejich přínos shledává především v tom, že znají veřejné
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potřeby, volí flexibilní financování a jsou iniciátory mezisektorové spolupráce (Kalousová,
Konference, 2008).
Míru důvěry veřejnosti vůči nadacím zjišťoval průzkum, který pro Fórum dárců
provedla v roce 2007 společnost Factum Invenio. Výsledky tohoto průzkumu prokázaly, že
nadace během prvního desetiletí své existence v demokratické společnosti získaly svůj
kredit, neboť více než osmdesát procent lidí uvedlo, že nadace považuje za důležité,
protože dělají to, co nedělá stát a poukazují na opomíjená témata (Kalousová, Konference,
2008).
Anheier rozděluje nadace, které působí v Evropě na dvě skupiny, grantující a
programové. Uvádí, že většina z nich je programových, což znamená, že realizují vlastní
programy, nicméně podotýká, že řada z nich kombinuje poskytování určité služby
s grantováním, tedy přidělováním nadačních příspěvků. V tom, které nadace realizují
programy a které se zaměřují zejména na grantování, jsou dle jednotlivých zemí velké
rozdíly, nicméně lze říct, že v Británii, Německu a Itálii (a případně také v Holandsku)
převládají nadace, které výhradně rozdělují příspěvky (Anheier, 1999).
Česká legislativa až do roku 2010, kdy vešla v platnost novela Zákona č. 227/1997
Sb., o nadacích a nadačních fondech, neumožňovala, aby nadace realizovaly vlastní
projekty. Toto pravidlo bylo sice možné obcházet (např. náklady vynaložené na projekty
byly zaúčtovány jako náklady na správu77), nicméně činnost nadací se realizovala zejména
rozdělováním finančních příspěvků žadatelům. Zmíněná novela ZNNF umožnila použití
majetku i k úhradě nákladů na vlastní činnost, která naplňuje účel. Doba trvání této novely
je však zatím ještě příliš krátká na to, aby bylo možné posoudit důsledky jejího uzákonění.

7

Náklady související se správou nadace musí nadace vést odděleně od nadačních příspěvků. Tyto náklady

zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku, náklady na propagaci účelu a náklady související
s provozem, včetně odměn za výkon funkce člena správní rady, dozorčí rady, popřípadě revizora. Podle § 22
Zákona o nadacích a nadačních fondech musí být administrativní náklady nadace omezeny podle jednoho ze
tří pravidel:
Celkové roční náklady související se správou nesmí převýšit určité procento ročních celkových výnosů
nadačního jmění.
Celkové roční náklady související se správou nesmí převýšit určité procento hodnoty ročně poskytnutých
nadačních příspěvků.
Celkové roční náklady související se správou nesmí převýšit určité procento nadačního jmění podle jeho
stavu k 31. prosinci téhož roku (ZNNF, 1997).
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Dalším významným krokem k rozvoji českého nadačního sektoru bylo přijetí
Novely ZNNF z roku 2004, kterou bylo stanoveno, že nadace se mohou účastnit dotačních
řízení stejně jako ostatní OOS. Prozatím však (vzhledem k omezeným prostředkům)
ministerstva v pravidlech pro podání projektu nadační subjekty obvykle nezmiňují.
Současně v českém prostředí probíhají diskuse o podobě novely Zákona o dani
z příjmu, který by upravil otázku daňových asignací. Na základě přijetí této myšlenky by
došlo k významné diverzifikaci zdrojů organizací české občanské společnosti, tedy i
nadací. Daňové asignace by umožnily, aby se každá fyzická či právnická osoba odvádějící
do veřejných zdrojů část svého příjmu rozhodla, že určité procento (v některých zemích,
např. v Maďarsku i 2 %) bude použito ve prospěch konkrétní OOS. Otázkou je, jak by tato
změna ovlivnila strukturu dalších zdrojů OOS. Lze totiž argumentovat tím, že daňové
asignace by snižovaly objem peněz, které vláda rozděluje v podobě dotací, v případě
asignací by se totiž také jednalo o státní, nikoliv soukromé, prostředky. Rovněž by možná
ubylo darů od soukromých přispěvatelů, a to v případě, že by veřejnost nabyla dojmu, že
prostřednictvím daňové asignace učinila společenské odpovědnosti „za dost.“ Tato změna
by také značně zvýšila nároky na administrativu ze strany OOS, a především na
profesionalitu v oblasti práce s veřejností. Je zřejmé, že daňové asignace by se týkaly
pouze těch OOS, které by získaly dostatečnou důvěru a sympatie ať už u svého okolí či
širší společnosti. Patrně i z těchto důvodů nebyla Novela Zákona o dani z příjmu u velké
části OOS podpořena a ačkoliv již byla dvakrát předložena k projednání sněmovnou, dosud
nebyla přijata.
Současné problémy některých nadací v oblasti vícezdrojového financování své
činnosti souvisí s jistou specifičností českého nadačního sektoru. V devadesátých letech,
jak uvádíme výše, řada nadací vznikala s minimálním nadačním jměním. Z některých se
posléze staly nadační fondy, ale pro některé je podmínka udržování minimální výše
nadačního jmění dodnes Achillovou patou. Grünwaldová upozorňuje, že v důsledku
stávající právní úpravy jsou tyto nadace nuceny získávat každoročně takový objem darů,
aby mohla být zachována jejich existence (pro udržení nadačního jmění v minimální výši
500 000 Kč). Činnost nadací se tak často soustředí spíše na získávání dostatečné výše
finančních prostředků, a nikoliv na naplňování účelu, pro který byly zřízeny. Kromě
nabývání finančních prostředků z Nadačního investičního fondu je však pro nadace obtížné
získat další významnější prostředky (Grünwaldová, [online], [cit. 23.9.2010]).
Obě zmíněné novely ZNNF by mohly tento stav do budoucna zlepšit.

Snaha

získávat prostředky ze státních dotací je i u zahraničních nadací poměrně obvyklá. Vilham
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například zjistil, že v Maďarsku (ale i v ekonomicky velmi vyspělém Bavorsku) je
v současnosti většina nadací zakládána se záměrem teprve získávat zdroje pro určitý účel.
V Maďarsku je stanoveno pouze minimální povinné jmění, a zároveň zde nadace mají
nárok na normativní státní podporu, pokud prokazují, že poskytují služby, které by jinak
zajišťoval veřejný sektor. Vzhledem k tomu je dnes v Maďarsku evidováno asi 25 000
nadací (a jejich počet stále narůstá) s minimálním majetkem a není jasné, do jaké míry jsou
tyto subjekty finančně stabilní a zda jsou schopny plnit svou úlohu. Potenciál státní
podpory se tím navíc snižuje a na každou nadaci zbývá méně prostředků (Vilham, 2011).
Uvedli jsme, že nadace v současné střední Evropě vznikají jen zřídka vyčleněním
(nadáním) jmění. Naopak se v boji o státní dotace stávají konkurenty ostatních OOS. Je
možné, že tento vývoj oslabí úlohu nadačních subjektů jako zdroje prostředků pro rozvoj
občanské společnosti. Setkáváme se však také s nadějnějšími vyhlídkami. Například
v týdeníku Respekt z ledna roku 2011 o tom svědčí článek s titulkem „Nová vlna
dobrodějů,“ kolem níž se v Čechách „podle expertů rozbíhá stále širší vrstva
společenských aktivit. Přibývá profesionálních manažerů řídících dobrovolně a zdarma
nadační fondy (Sacher, 2011, s. 37-39).
Ukazuje se, že pokud se daří udržet aktuálnost poslání nadace a obhájit její
existenci v očích veřejnosti, je možné naplňovat prospěšné cíle i s nižším základním
kapitálem. To však klade vyšší nároky na vlastní aktivitu členů správních rad a
zaměstnanců, na profesionalizaci, konkurenceschopnost, důvěryhodnost a spolehlivost ve
vystupování vůči veřejnosti a potenciálním dárcům.
2 Teorie vzniku a organizačního izomorfismu OOS
Přesuňme nyní pozornost na příčiny vzniku organizací občanské společnosti, neboť
úzce souvisejí s předpoklady a podmínkami pro jejich následnou profesionalizaci. Zaměřili
jsme se zejména na ekonomická hlediska a nezmiňujeme například teorii sociálních
počátků, která patří ke komparativně-historickým analýzám. Podotýkáme, že ve výčtu
následujících teorií pracujeme s původními zdroji, nicméně v českém prostředí se již touto
problematikou zabývali také jiní autoři, např. Pavol Frič a Martin Bútora (2005) a Marek
Skovajsa (2010).
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2.1 Teorie veřejné volby
Burton Weisbrod zdůvodnil existenci OOS teorií veřejné volby, podle níž ve
společnosti nikdy nepanuje shoda v tom, které veřejné statky jsou důležitější a potřebnější
než jiné, toto rozhodnutí se stanovuje demokratickým procesem. Je zřejmé, že vzhledem k
různým poptávkám po veřejných statcích a službách je i míra jejich uspokojení různá a
dochází k heterogenitě poptávky (Weisbrod, 1988). Stát se orientuje na průměrnou,
většinovou populaci, přičemž neuspokojení voliči a menšiny, které mají specifické
potřeby, hledají řešení jinde. Tím se otevírá prostor pro OOS. Weisbrod zkoumal rozložení
voličů a upozornil na to, že mediánoví voliči bývají vyslyšeni, neboť vlády se snaží zajistit
si jejich podporu i v příštích volbách. OOS se naopak soustředí na potřeby těch, kteří se
nacházejí na okraji politického spektra. Na jejich požadavky reagují dříve a účinněji nežli
stát, alarmují vládu k přípravě veřejných politik a snaží se zabraňovat diskriminaci
(Weisbrod, 1988). Podle Weisbroda OOS vyplňují prázdná místa v sítích sociálního
zabezpečení, přičemž platí, že čím více jsou společnosti heterogenní, tím více úkolů čeká
na OOS (Weisbrod, 1988). Teorii veřejné volby lze dobře aplikovat, ptáme-li se na význam
nadací ve společnosti. Nadace často diskutují na vládní úrovni a upozorňují na aktuální
společenské problémy, neboť se o nich přímo dozvídají prostřednictvím svých žadatelů.
Rovněž představují „gap fillers”, o nichž mluví Weisbrod, neboť jejich smyslem je, aby
pomáhaly tam, kde se stát neangažuje.
2.2 Teorie důvěry
Na Weisbroda navázaly další teorie vysvětlující vznik a fungování OOS. Jednou z
nich je Hansmannova (1987) teorie důvěry, podle které institucionální atmosféra OOS
méně svádí ke zneužití důvěry a obrátit se na ně je proto v určitých situacích vhodnější.
Tato teorie vychází z předpokladu smluvního nebo tržního selhání (Hansmann, 1987, 29).
Ortmann a Schlesinger, kteří teorii důvěry dále rozpracovali, zjistili, že OOS
nejednají oportunisticky, což vede k jejich větší důvěryhodnosti, ale současně také ke
zmenšení nákladů i zisků, které souvisí s výkonností. To následně snižuje kvalitu
poskytovaných služeb a omezuje přístup na hlavní trh. OOS by se měly této hrozby
vyvarovat cestou vlastní profesionalizce, například stanovením strategických cílů,
otevřenou komunikací uvnitř i navenek a pravidelnou evaluací své činnosti (Ortmann
a Schlesinger, 2003).
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2.3 Teorie sociálních podnikatelů
Teorie sociálních podnikatelů má značný dopad na profesionalizaci a rozvoj
organizace, její výstupy a poslání. Podle této teorie zakladatelům, sympatizantům
a podporovatelům OOS nejde o zisk, ačkoliv jsou schopnými podnikateli.
Sociální podnikatel hledá neobvyklá řešení a jeho motivace bývají spíše ideologické, než
odvozené z aktuálních osobních potřeb. Vytváří sociální hodnoty, jejichž naplnění vnímá
jako svůj úkol a poslání. Případnou provizi využívá k dosažení dalších cílů. Podle Estelle
James (1987) OOS zakládají nejčastěji náboženské skupiny. OOS se totiž angažují
zejména v oblasti primární socializace, která se mnohdy dotýká kritických životních situací
nebo situací, v nichž je potřebná speciální péče. Lidé jsou v tomto stavu více náchylní k
víře, což může být příležitostí pro sociální podnikatele (James, 1987).
Sociálními podnikateli by v ideálním případě měli být také členové správních rad
nadací, neboť jejich úkolem je odpovědně a rozumně hospodařit se svěřeným majetkem
a nacházet nové nápady, jak jej zhodnocovat.
2.4 Teorie zúčastněných stran
Teorie zúčastněných stran nebo-li zainteresovaných aktérů je spjata především s
prací Avner Ben-Nera (1993). Autor vychází z teorie institucí a pracuje také s výše
zmíněnou teorií důvěry. Ben-Ner neopomíjí ani úlohu sociálních podnikatelů, dárců a
sympatizantů OOS. Soustředí se na zájmy zúčastněných stran v rámci poskytování statků.
Můžeme uvést příklad rodičů dětí trpících celiakií. Vzhledem k nedostatku informací,
omezené nabídce vhodných potravin a jejich nejasnému značení v obchodech vznikly na
mnoha místech ČR kluby celiaků, jejichž posláním je sdílení zkušeností, prosazení změn a
společenská osvěta v této oblasti. V neposlední řadě je cílem těchto klubů kontrola výrobců
tzv. bezlepkových potravin.
Podle Ben-Nera (1993) důvěryhodnost OOS vychází ze zvýšené kontroly nad výstupy
organizací v rámci informační asymetrie. Proto zúčastnění aktéři zakládají OOS nebo se
podílí na jejich činnosti jako dobrovolníci.

33

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

2.5 Teorie vzájemné závislosti
V odborné literatuře se s touto teorií můžeme setkat také jako s teorií
komplementarity, neboť uplatňuje hledisko komplementární spolupráce se státem. Podle
této teorie občané, kteří zakládají OOS, současně usilují o státní dotace a žádají registraci
poskytované služby jako veřejně prospěšné. Když se ukáže, že o jimi poskytovanou službu
má zájem tak velký počet lidí, že přesahuje rámec kapacity dané OOS, stává se původně
nová oblast již dostatečně známou a odpovědnost přejímá stát.
Tato teorie vysvětluje boom nadací, k němuž došlo v devadesátých letech v ČR a
který popisujeme v předchozí kapitole. Mnozí zakladatelé nadací tehdy spoléhali na
podporu filantropických aktivit ze strany státu. Následný zákonný požadavek na minimální
výši nadačního jmění byl sice přísný, nicméně byl stanoven mnohem mírněji, než jak bylo
původně navrhováno. Rovněž vyčlenění prostředků z NIF a konečně i výše zmíněné
novely ZNNF dokládají snahu státu podpořit rozvoj nadačního sektoru.
Lester M. Salamon (1987) poukazuje na to, že pro stát je výhodné, pokud jsou OOS
aktivní a schopné získat důvěru veřejnosti, pomáhá jim proto zajistit rozsah poskytované
služby, ať už cestou přímých dotací, daňových úlev nebo jiným způsobem. Vzhledem k
podpoře ze strany státu je možné dokonce říct, že OOS uskutečňují vládní cíle nevládní
cestou.
Podle Salamona (1987) se stát angažuje například v oblastech, kde je nízká míra
společenské filantropie a OOS nemají dostatek dárců na to, aby zajistily své fungování.
Další příčina, proč do hry vstupuje stát, bývá tendence OOS pomáhat jen určitým
skupinám, tento jev lze označit jako filantropický partikularismus.
Podobně se projevuje i filantropický paternalismus, k němuž dochází, když se OOS
přizpůsobuje požadavkům či představám dárců. Stává se totiž, že OOS se soustředí na cíle
svých dárců a již méně na širší sociální problémy.
S tématem této práce nejvíce souvisí filantropický amatérismus, který OOS
diskredituje v očích veřejnosti. OOS totiž často nemají prostředky, jak si získat a jak si
udržet profesionální tým pracovníků.
Stát je vzhledem k výše uvedeným problémům opravňován k tomu, aby převzal
iniciativu, poskytl stabilní zdroje a zavedl nové standardy kvality (Salamon, 1987, 100115, Muhič, 2010, 90-110).
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2.6 Teorie organizačního izomorfismu
Max Weber ve studii Protestantská etika a duch kapitalismu zaměřil na
byrokratizaci formálních organizací a institucí. Považoval ji za mocný prostředek trvalé
kontroly nad občany a vnímal ji jako nutné zlo, jež umožňuje organizovat lidskou práci,
zajistit rovnost před zákonem a regulovat tržní prostředí i mocenské soupeření mezi
jednotlivými státy (Weber, 1904 In: Havelka, 1998). Byrokracii považoval za osudově
nezbytnou, neboť podle něho představuje jádro každé správy prováděné v masovém
měřítku a je nevyhnutelným prostředkem k přežití moderní společnosti (Keller, 2001).
Keller shrnuje, že institucionalismus vidí v organizacích kulturní výtvory
proniknuté hodnotami charakteristickými pro společnost a dobu, ve které vznikly a
reprodukují se. Zároveň v nich spatřuje umělé výtvory konstruované bez pevného plánu
konkrétními aktéry a vystavěné z materiálu, který mají zúčastnění právě k dispozici.
Organizace vznikají proto, že lidé preferují jistotu a prediktabilitu, a to i za cenu určité
rutinizace činností (Keller, 2007, 87).
V devadesátých letech 20. století sociologové často pracovali s pojmem „path
dependency,” který lze přeložit jako závislost na předchozí dráze a který souvisí
s institucionální teorií. Vychází ze srovnání různých institucí a ze zjištění, že jejich vývoj
je ovlivněn společenským a kulturním prostředím, v němž existují. Podmínky tohoto
vývoje přitom není možné standardizovat, neboť v různém prostředí a čase jsou vždy
odlišné.
K této teorii se přiklánějí i Paul J. DiMaggio a Walter W. Powell, kteří Weberovo
pojetí procesu byrokratizace a racionalizace společnosti přepracovali s ohledem na
modernitu. Byrokracie nadále zůstává nejčastější organizační formou, autoři se však
domnívají, že v moderních společnostech již představuje pouze nevyhnutelný důsledek
procesů, jimiž jsou organizace ovlivňovány natolik, že se sobě navzájem začínají stále více
podobat (DiMaggio a Powell, 1983, 148).
V této souvislosti autoři zavádějí pojem institucionální izomorfismus, jenž označuje
formální podobnost. Organizace v rámci jednoho organizačního pole jsou velmi podobné,
jejich organizační struktura má stejný tvar a používají se v nich stejné nebo obdobné
způsoby formálního jednání. To však podle DiMaggia a Powella nemusí znamenat, že jsou
také efektivnější. Ukazuje se totiž, že v momentě, kdy se určitý počet organizací ustaví v
tzv. organizační pole, dochází k zajímavému paradoxu: čím více jednotliví aktéři prosazují
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racionální organizační změny, aby se vymezili vůči ostatním, tím více se tyto organizace
podobají.
Organizační změna podle autorů může zahrnovat novou formu organizační
struktury, jiné způsoby formálního jednání, proměnu filosofie organizace, cílů, programů
nebo poslání. Tento proces DiMaggio a Powell označují jako homogenizaci vnitřního
prostředí. V důsledku homogenizace organizačního pole na sebe organizace působí a
vznikají mezi nimi tlaky, které vedou k izomorfismu.
Autoři rozlišují tři typy mechanismů institucionálních izomorfických změn. Jedná
se o donucovací, mimetické a normativní tlaky v rámci jednotlivých organizačních polí.
2.6.1 Donucovací izomorfismus
V prvním případě vycházejí podněty k homogenizaci organizačních polí zejména z
politického vlivu a problému legitimity. V rámci již ustavených organizačních polí
ekonomické příčiny nehrají hlavní roli. V tomto procesu jsou důležitější faktory prostředí a
kulturní či sociální důvody. Podle DiMaggia a Powella organizace nesoupeří pouze o
zdroje a klienty, ale rovněž o politickou moc a institucionální legitimitu (DiMaggio a
Powell, 1983, 150).
Ostatní organizace vyžadují, aby byla dodržována přesná pravidla výrobních
postupů. Veřejnost sleduje, jak organizace přistupuje k palčivým společenským
problémům, zda se chová ekologicky a jakým způsobem projevuje svou sociální
odpovědnost. Dodržování předem stanovených způsobů jednání reguluje také legislativa,
jež stanovuje povinnosti vedoucí k izomorfismu a současně postihuje ty organizace, jež se
daným pravidlům vymykají (ibid).
Na organizaci tak působí vnější, formální i neformální tlaky ze strany organizací, na
kterých je závislá, a současně ji ovlivňují očekávání společnosti a kulturní prostředí, v
němž se nachází (DiMaggio a Powell, 1983, 150-151).
2.6.2 Mimetický izomorfismus
Druhý typ mechanismů vedoucích k organizačnímu izomorfismu souvisí se
standardními postupy vyrovnávání se s nejistotou. Institucionální izomorfismus podle
autorů totiž nevzniká pouze na základě vnější autority, ale rovněž z důvodu vnitřní
nejistoty. Ta může vést k tendenci napodobovat ostatní (DiMaggio a Powell, 1983, 151).
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V době, kdy se nová organizace v rámci organizačního pole ustavuje, je pro ni
klíčové najít vhodný model organizační struktury. Často se v počátečním období nechá
inspirovat osvědčenými způsoby řízení a správy převzatými od těch nejúspěšnějších na
trhu. Nové organizace napodobují ty s delší dobou trvání, aniž by bylo možné zaručit, že
tím dosáhnou vyšší efektivity. Nicméně to, že přebírají již ověřené modely, snižuje jejich
celkovou nejistotu. Protože efektivních modelů není mnoho, přebírají se stále tytéž, což
vede k homogenizaci organizačních polí. Mnohdy k ní přispívá také činnost odborných
poradenských agentur. Podle autorů se modely organizačních struktur, zejména vzhledem
k mezinárodní mobilitě lidských zdrojů, šíří mimetickými procesy také přes hranice
jednotlivých států (DiMaggio a Powell, 1983, 151).
2.6.3 Normativní izomorfismus
K normativnímu izomorfismu v rámci daného organizačního pole dochází v
momentě, kdy se organizace profesionalizuje. Změny v organizaci spojené s
profesionalizací nejčastěji prosazují formálně vzdělaní specialisté, jejichž činnost je
legitimizována prostřednictvím universit anebo výměnou zkušeností v rámci rozšiřujících
se profesních sítí (DiMaggio a Powell, 1983, 151).
S mechanismy normativního izomorfismu souvisí např. výběrová řízení na různé
pracovní pozice. Přes nesčetný počet organizačních polí jsou u pohovorů nejčastěji úspěšní
právě ti uchazeči, kteří se pohybují v rámci právě jednoho z nich. Například výkonní
ředitelé jsou téměř vždy rekrutováni z právních nebo finančních odvětví. Vzhledem k
tomu, že možnosti, jak získat potřebné znalosti jsou obdobné, bývá profesní dráha těch,
kteří se vypracují nejvýše, prakticky totožná (DiMaggio a Powell, 1983, 152).
Do činnosti OOS se profesionálové zapojují také jako dobrovolníci, kteří nabízejí
své dovednosti bez nároku na odměnu. Často přicházejí z vysoce postavených
manažerských pozic a zavádějí specifickou profesní kulturu. Společenská role a způsob
jednání profesionálů v rámci určitého organizačního pole se mnohdy podobají do té míry,
že mezi nimi vznikají ještě užší vazby, než jaké mají se svými kolegy v pracovním
kolektivu. Larson podotýká, že profesionálové jsou neustále nuceni ke kompromisům
a ústupkům vůči kolegům, kteří zastávají laické nebo zpátečnické názory, musí
přesvědčovat ředitele, vyjednávat s neprofesionály a ustupovat klientům (Larson, 1977).
Těmito rozpory se podrobněji zabýváme v následující kapitole.
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3 Profesionalizace nadace
Poté, co jsme se zabývali příčinami vzniku a úlohou nadací ve společnosti,
přejdeme k otázkám spojeným s jejich profesionalizací. V této kapitole popíšeme, v čem
proces profesionalizace spočívá, zaměříme se na vnitřní organizační prostředí a vztahy,
budeme charakterizovat ideální typ8 profesionála a vysvětlíme, zda a do jaké míry je pro
nadace podstatné či žádoucí, aby se profesionalizovaly. Současně vymezíme předpoklady
úspěšného managementu nadací.
3.1 Proces profesionalizace
Anheier a Toepler (2001) uvádějí, že na makroúrovni známe nadace ve většině částí
světa jen povrchně a stále nám schází komplexní, mezinárodně platná definice, avšak na
mikroúrovni jim rozumíme ještě méně. Především nerozumíme způsobu jejich správy,
nevíme, jak fungují, jak jsou řízeny a především, jak se projevují jako organizace a jaký
mají vliv na občanskou společnost. Leatová například upozornila na to, že v Británii
nejasnosti ohledně financování nadací vyvažují stejně chabé informace ohledně jejich
jednání (Leat, 2001, 121). Podle Anheiera a Toeplera postřeh Leatové platí i v mnoha
dalších zemích, včetně Spojených států, což dosvědčuje také William Diaz, který tamní
nadace přirovnává k „černým skříňkám,“ o nichž málo víme a o to méně je můžeme
pochopit. Anheier a Toepler uvažují, co lze na tomto pozadí o nadacích prohlásit s alespoň
určitou mírou jistoty a podotýkají, že nadacím se přisuzují specifické role, které překračují
jejich omezený účel zprostředkovatele finančních prostředků pro občanskou společnost.
Odborná literatura nadace často popisuje jako jedinečně vybavené pro to, aby umožňovaly
inovace, přebíraly sociální rizika a sloužily jako investiční kapitál dárců. Rovněž jim bývá
připisováno oprávnění jednat v kontroverzních oblastech. Argument, že nadace jsou takto
předurčeny, se zakládá na předpokladu, že nejsou přímo odpovědné ani voličům, ani
členům či klientům, ani jiným zúčastněným aktérům. Typicky jsou díky výnosům
8

Ideální typ ve smyslu „čistý typ“ zdůrazňuje charakteristické vlastnosti určitého sociálního jevu, i když se

v této čisté podobě nemusí ve skutečnosti vůbec vyskytovat. Danými „ideálními“ vlastnostmi jsou ty, které
jev definují; neznamená to, že by byly žádoucí. Například typ byrokratické organizace podle Maxe Webera
(Giddens, 1997, str. 557).
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z nadačního jmění finančně nezávislé, a proto jejich správce v rámci platné legislativy
zavazuje pouze vůle zakladatele, jež je vyjádřena v nadační listině (Anheier a Toepler,
1999, 14).
Fleishman (2007) zjistil, že nadace, zvláště pokud mají dostatečně velké jmění,
dávají najevo, že nemusí nikomu nic vysvětlovat. Oproti organizacím, které mají zpětnou
vazbu od klientů, jsou nadace téměř „neviditelné.“ Neposkytují konzultace, nekomunikují
s médii, neinformují veřejnost. Mnoho nadací v USA jedná arogantně („měsíce trvá, než
odpoví na dotaz, zda vůbec odpoví“), namyšleně („znají se se všemi důležitými lidmi“),
svévolně („ačkoliv grantování se má řídit racionálním uvažováním, často rozhodne
subjektivní dojem určité osoby. Navíc nadace zásadně nevysvětlují kritéria hodnocení
projektů“) a nedůsledně („přidělují jednoleté granty, aniž by zohlednily, že krátkodobá
iniciativa nemívá valný dopad“) (Fleishman, 2007, 156-158).
Fleishman, Anheier i Toepler vycházeli z hodnocení nadací v západních zemích.
Avšak po uplynulých dvou dekádách jej již můžeme uplatnit i u nás. I v českém prostředí
bývá potenciál výnosů nadačního jmění vyzdvihován a poněkud přehnaně oslavován.
Možnost nadací naplňovat stanovený účel přitom nemusí znamenat, že o to také všemi
prostředky usilují. Ukazuje se, že bez důkladného porozumění tomu, jak jsou nadace
spravovány a jak jednají, vskutku není možné realisticky posoudit, do jaké míry jsou
svému účelu schopny dostát (Anheier, Toepler, 1999, 15). Na jiném místě Anheier
podotýká, že nelze jednoznačně říct, zda nadace svého postavení zneužívají či nikoliv,
neboť v tomto dilematu hraje významnou roli také politické klima jednotlivých zemí a
dané legislativní prostředí. O budoucí úloze nadací v Evropě 21. století se proto rozhodne
právě v širším politickém kontextu neustálého upevňování a re-definování. Lze však říct,
že úroveň veřejné politiky v Evropě vede spíše k oslabování role vlád a k větší
odpovědnosti kladené na jednotlivce i organizace, což ostatně doporučuje také Evropská
komise (Anheier, 2001, 78-79).
Jako jedni z prvních se profesionalizací občanského aktivismu začali zabývat autoři
McCarthy a Zald. V sedmdesátých letech sledovali zásadní proměny občanských projevů,
které můžeme pozorovat dosud (Marada, 2005, 150-151). McCarthy a Zald se zaměřili na
význam profesního vzdělání vzhledem k míře participace na společenském a politickém
životě. Zjistili, že vzdělaný jedinec je nakloněn politické diskusi, má lepší přístup
k informacím, pravděpodobně je aktivním členem některé OOS, účastní se voleb
a především má větší důvěru vůči danému sociálnímu prostředí. Autoři uvádějí, že
občanská aktivita v souvislosti se vzděláním a profesionalizací postupně přestává
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alternovat profesní život, ale naopak představuje občanskost, která je profesním životem
(McCarthy, Zald, 1973, 4-20). Tuto změnu Marada označuje jako přechod „od
aktivizovaných profesionálů k profesionálním aktivistům“. Projevuje se zejména v oblasti
komunikace a demonstrace cílů. Ta probíhá méně dramaticky a postupně dochází
k celkové organizovanosti (Marada 2005, 150-151).
Larson podotýká, že v důsledku profesionalizace určitá zaměstnání získávají
charakter akademické profese a vzhledem k tomu se utváří sociální třída, která svůj status
vnímá jako prostředek přístupu k sociální realitě a jako způsob, jak s ní nakládat (Larson,
1977, 159). Ørnulf Sieppel se shoduje s Larsonem a dodává, že profesionálové si vytvářejí
monopol na řešení specifických problémů, přičemž tento svůj monopol zakládají na
legitimitě odvozené od expertního vědění získaného universitním vzděláním a specializací
(Seippel 2002). Abbott tuto myšlenku dále rozvádí a upozorňuje, že s oprávněním k
výkonu určité profese se pojí také požadavek na bezúhonnost a závazek osobní
odpovědnosti (Abbott, 1988).
Z textů Larsona, Sieppela i Abbotta usuzujeme, že proces profesionalizace lze popsat
jako volbu principů jednání v sociálním či organizačním prostředí, jako určení způsobu,
jímž se daná organizace vztahuje ke svému okolí a rozhodnutí, jakými prostředky bude
organizovat svou činnost. Z výše uvedeného můžeme odvodit, že už rozhodnutí, zda
nadace má o svou profesionalizaci usilovat, se pojí s určitým vymezením jejího postavení a
statutu vůči ostatním. Současně se autoři shodují, že změny spojené s profesionalizací se
projeví také uvnitř dané OOS, zejména v řízení, správě a vzájemných vztazích.
Raymond June na základě shrnutí textů Greenwooda (1966); Escobara (1995);
Mandela (2002); Sampsona (2002); Haškové (2005) a Kapusty-Pofahl (2006) došel k
závěru, že v prostředí transformujících se společností zahrnuje profesionalizace
občanského sektoru aktivity orientované do značné míry projektově a v silné míře
ovlivňované zájmy mezinárodních dárců. Na základě uvedené literatury uvádí, že
profesionalizace byla definována jako rostoucí formalizace a institucionalizace organizací,
jež se staly registrovanými subjekty s dobře vybavenými kancelářemi a personálem, který
disponuje diplomy dokládajícími poměrně vysoký stupeň vzdělání, řadou dovedností a
značnými expertními znalostmi (June, 2007, 113).
Avšak Abbott rozhodně odmítá jakékoliv definice. Pojem „profese” je sám o sobě
spíše zdvořilostním než čistě technickým označením. Profesionalizaci nelze vysvětlovat
jako proces vedoucí k situaci, která splňuje předem definovaná kriteria. Z toho vyplývá, že
jakoukoliv zdánlivě technickou definici profesionalizace musíme kvůli nejasnostem v tom,
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co je a co není profesionální, zamítnout. Abbott proto trefně podotýká, že pokud bychom v
tomto případě chtěli začít definicí, nemusíme začínat vůbec (Abbott, 1991, 8, 18).
Přesto se alespoň pro účely této práce pokusím pojem profesionalizace vymezit.
Používám jej ve smyslu procesu spojeného se změnami, které přinášejí nové způsoby
správy, vedení a řízení projektů a výkonu jednotlivých činností. Součástí tohoto procesu je
rovněž adaptace na nové podmínky. V neposlední řadě profesionalizaci vnímám jako
projev úsilí vyhnout se riziku selhání a ztráty důvěry. Profesionalizace přitom neoznačuje
stav, ale proces. Jakmile by se organizace začala považovat za zcela profesionální, hrozilo
by, že rezignuje na snahu o pozitivní změny, přestane se učit a uvízne na mrtvém bodě.
Změny nesmí vnímat jako nerealistické, nebezpečné nebo nežádoucí, naopak, měly by být
chápány jako nezbytné podněty k rozvoji.
3.2 Příčiny profesionalizace
Všechny formy OOS, včetně nadací, podléhají tlaku ekonomické a politické
nestability. Cestu z područí státních dotací představuje vícezdrojové financování jejich
činnosti. Mnohé z nich si proto stanovují strategické cíle, využívají doporučení odborníků,
inspirují se osvědčenými metodami řízení a volí různé způsoby interní i externí
komunikace. Obecně můžeme říci, že takto vynakládané úsilí směřuje k jejich
profesionalizaci.
Anheier podotýká, že každá OOS by měla dosahovat stanovených plánů, jednat
účelně a především tak, aby za všech okolností upřednostňovala poslání. Pouze druhotně se
může zaměřovat na prospěch správní rady, členů nebo manažerů (Anheier, 2005, 141).
Máme-li zjistit, jaké tlaky vedoucí k profesionalizaci na nadace působí, můžeme
začít srovnáním typických rysů OOS a profesionálních firem. Autoři Young a Steinberg
upozornili, že ačkoliv neziskové organizace v moderních společnostech představují
samostatný sektor (je na ně tak nahlíženo i v národních a mezinárodních statistikách),
sdílejí následující společné rysy s podniky a s veřejnou správou:
-

Jako jakákoliv obchodní společnost i nezisková organizace „skládá účty.“ Musí
průběžně srovnávat příjmy a výdaje a sestavovat účetní závěrky. V průběhu roku
sice může mít různé zisky a ztráty, nicméně musí být schopna nesrovnalosti mezi
těmito položkami za určité období zdůvodnit.
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Neziskové organizace vznikají stejně jako podniky na základě soukromých
pohnutek a při založení i ve své následné činnosti se vztahují k lidem a spoléhají se
na jejich přispění a účast.

-

Shodně s veřejnou správou má poslání, cíle a činnost OOS přinášet užitek širší
veřejnosti, nikoliv úzké skupině vlastníků.

-

Stejně jako úřady musí OOS při nakládání s případnými finančními a jinými
přebytky zohledňovat omezení rozdělování zisku.

Tím, co neziskové organizace od ostatních subjektů naopak odlišuje jsou v mnoha
případech rozdílné hodnoty (náboženské, politické, humanitární, morální), které uznávají.
Do jaké míry tyto hodnoty ovlivňují jejich jednání se liší, nicméně zjevně už to, že se
k nim organizace vztahují, vede ke komplexnějšímu hodnocení účelů a prostředků jejich
dosažení, ať už se jedná o dílčí nebo hlavní cíle (Young a Steinberg, 1995, 19-20).
Peter Drucker v roce 1989 poznamenal, že OOS již dávno předběhly podniky v
tom, jak dobře rozumějí potřebám svých zaměstnanců a klientů, jak vnímají a rozvíjejí svůj
závazek vůči poslání a jak kvalitní činnost, vzhledem k omezeným zdrojům vykonávají
(Drucker, 1989, 88-93). Opět podotýkáme, že Drucker k tomuto závěru došel v prostředí, v
němž se tradice občanské společnosti zásadně liší, nicméně s časovým odstupem bychom s
ním mohli souhlasit i u nás.
Heinrich Beyer (1999) uvádí tytéž shodné rysy „ziskových” a „neziskových” subjektů,
nicméně upozorňuje také na rozdíly mezi firmami na jedné straně a přímo mezi nadacemi
na straně druhé: V první řadě nadace nevstupují na skutečný trh s nabídkou služeb, které
by zde mohly směňovat. Naopak, tržní soutěž u nich probíhá v omezené míře nebo vůbec.
Majetek, který mají k dispozici, nemohou rozdělit mezi podílníky nebo jejich ekvivalent,
členy správní rady. Podle Beyera se proto můžeme domnívat, že způsob jejich řízení se
zásadně liší. Například lze předpokládat, že poznatky firemního managementu není možné
na nadace aplikovat už jen z toho důvodu, že nemají žádné prostředky (s výjimkou správy
nadačního jmění) ke zvyšování svých příjmů. Avšak Beyer připomíná, že grantující i
programové nadace se při své činnosti setkávají se specifickými potřebami a požadavky.
Vzhledem k tomu musí odpovídat na složité otázky. (Např. Jaké projekty podpořit?, Jak
využívat dostupný majetek?, Jak informovat veřejnost o své činnosti?).
Podle autora je proto i v případě nadací nutné definovat strategické plány, vypracovat
postupy dosažení cílů, zvažovat různé možnosti, správně motivovat zaměstnance a
především udržovat „nadační kulturu” a „identitu nadace” (Beyer, 1999, 156-159). Beyer
je přesvědčen, že řízení nadace by rozhodně mělo splňovat výkonnostní kritéria, jejichž
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význam je, stejně jako v případě řízení podniků, zásadní. Nadace sice nemohou být
penalizovány na základě případné neefektivity, nicméně k tomu, aby dosahovaly svého
poslání, nestačí respektovat zákonná ustanovení, musí také účelně nakládat se svěřeným
kapitálem a lidskými i jinými zdroji (ibid).
Z mimořádně přiléhavého Beyerova popisu vyplývá, že nadace čelí obdobným
výzvám jako všechny organizace, které se snaží jednat efektivně a důvěryhodně. Nelze
tedy pochybovat o tom, že proces profesionalizace se jich úzce dotýká.
Většina pozorovatelů se shodne na tom, že OOS by neměly ztrácet iniciativu v hledání
nových možností svého rozvoje. Pokud mají dobře fungovat, musí se učit z dosavadních
chyb a předcházet jim. Samy ovlivňují, jak intenzivně a do jaké míry se profesionalizují.
Pokud OOS usiluje o zachování nezastavěné plochy v okolí zahrádkářské kolonie, je
zřejmé, že profesionalizace pro ni není prioritou. Avšak např. nadace, která spolupracuje se
stovkami individuálních i firemních dárců, s pouhým entuziasmem nevystačí. Postupná
centralizace, formalizace a racionalizace jí umožní i při velkém rozsahu činností jednat
spolehlivě a účelně.
Anheier zjišťoval, do jaké míry jsou vlády ochotny připustit, aby představitelé
soukromých zájmů ovlivňovali agendy veřejných politik. Uvádí, že jak autokratický, tak
demokratický režim vládnutí se potýká se stejným dilematem: Nezávislé instituce, tedy i
nadace, mohou vytvářet alternativní centra moci. V autokraciích je tato obava přirozená,
v demokratických společnostech je méně patrná, avšak přesto přítomná (Anheier, 2001,
78).
Je zřejmé, že proces profesionalizace utváření těchto center usnadňuje, neboť
napomáhá lepšímu porozumění sdíleným principům řízení a správy. Z literatury
i praktických zkušeností vyplývá, že grantující nadace samy vytvářejí tlak na
profesionalizaci OOS, neboť stanovují jednotná kriteria pro posuzování žádostí. Lze
předpokládat, že nadace nemohou jednat profesionálně, odpovědně a transparentně, aniž
by byly schopny kvalifikovaně posoudit potřeby svých žadatelů. Proto už způsob, jakým
nadace stanovují podmínky přidělování grantů, ovlivní následné hodnocení proveditelnosti
a potřebnosti předkládaných projektů. Docházíme ke zjištění, že v případě nadací vzniká
dvojí tlak na profesionalizaci, na jedné straně by samy měly vystupovat profesionálně,
(minimálně proto, aby předcházely možnému nařčení z partikularismu či klientelismu) a na
straně druhé musí vyžadovat profesionální přístup od svých žadatelů.
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Pokud budoucnost přinese větší samostatnost a odpovědnost OOS, lze počítat také s
většími požadavky kladenými na jejich profesionální, důvěryhodné a transparentní jednání.
A v tomto ohledu by jim by jim nadace mohly jít příkladem.
3.3 Fáze procesu profesionalizace
Podle Hartmanna-Tewse (1999) proces profesionalizace probíhá ve třech fázích.
Nejprve musí v organizaci dojít k uvědomění si určitého problému a k pochopení, že daný
problém lze řešit

pouze prostřednictvím dovednosti založené na specifických

formalizovaných znalostech. V této fázi, kterou autor označuje jako potencialitu, dochází k
rozhodnutí, v jaké oblasti jsou profesionálové konkrétně zapotřebí. Vzniká reálná potřeba
pro spolupráci s profesionály. Druhá fáze se vyznačuje formováním organizačního
prostředí a zavedením nových pravidel a strategií jednání. Současně se ustavují potřebné
kontrolní mechanismy. V závěrečné třetí fázi procesu profesionalizace se změny stabilizují
a probíhá jejich evaluace (Hartmann-Tews, 1999, In: Seippel, 2002, 262-263).
Pro srovnání můžeme uvést koncept životního cyklu OOS, s nímž pracují Holland a
Ritvo. Mladé organizace usilují o získání zdrojů, aby obhájily svou existenci. Jejich
představitelé se uchylují ke zkratkovitým rozhodnutím a řídí se především snahou zachovat
rozsah a kvalitu činnosti. Příliš se nezdržují plánováním a otázkami směřování. Nicméně s
tím, jak organizace dospívá, si uvědomují význam stanovení pracovních postupů, rozdělení
úkolů, přípravy na budoucnost a rozvíjení udržitelných zdrojů tak, aby bylo možné zajistit
zlepšování v kvantitě i kvalitě programů a služeb (Holland, Ritvo, 2008, 149). Životním
cyklem organizací se původně zabýval Richard Daft, který v souvislosti s trváním
organizace popsal období jejího vzniku, mládí, středního věku a zralosti (Daft, 1992).
Profesionalizaci tedy můžeme vnímat také jako přechod mladé organizace ke zralé.
3.4 Komunita profesionálů
Harries–Jenkins uvádí, že v moderních společnostech organizace zaměstnávají stále
více profesionálů a nadále již není možné předpokládat, že ideální typ profesionála
praktikuje své povolání samostatně. Moderní profesionál naopak představuje zaměstnance
v rámci určité organizační struktury. Tato struktura se vyznačuje různou mírou byrokracie
a hiearchie. Ve většině případů si profesionál udržuje rozlišující soubor referencí a
představuje součást dvou nesrovnatelných systémů. Patří ke dvěma institucím, jednu
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charakterizuje jeho profese, druhou organizace, jíž je členem. Obě si usurpují kontrolu nad
způsobem, jakým se dříve osvojené standardy pro výkon profesních aktivit poměřují s
pozdějšími úkoly, podmínkami činnosti a prostředky dosažení výsledků. Vzhledem k tomu
vede působení profesionálů v organizaci k mnoha dysfunkcím (Harries–Jenkins,1970, 53 –
55).
Na konflikty mezi profesionály a organizacemi, v nichž tito profesionálové působí,
poukázali také Pfeffer a Fong a další autoři, kteří popisují novou skupinu profesionálů.
Náleží k ní „manažeři” prezentující myšlenku „managementu organizace jako specifické
profese” (Pfeffer a Fong, 2004, 1501–1520). Obchodní školy podle Pfeffera a Fonga
ustavují management jako specifickou profesi tím, že vymezují a rozvíjejí soubory hodnot
pro profesionální řízení. Současně stanovují sankční mechanismy pro ty, kteří by sdílené
hodnoty nerespektovali. Normotvorná úloha škol je v tomto procesu velmi důležitá, neboť
zajišťuje lpění na etických standardech (Pfeffer a Fong, 2004, 1516).
Barley a Kunda rovněž podotýkají, že profesionálové jsou v organizacích stále
početnější, a že vztah mezi nimi a samotnými organizacemi se problematizuje (Barley a
Kunda, 2006, 51). To ostatně dosvědčují i zjištění DiMaggia a Powella, podle nichž
v rámci určitého oboru vždy působí lidé, jejichž vzhled, styl oblékání, způsob jednání i
pracovní slovník nese mnoho společných rysů. Tyto doprovodné jevy souvisí s tím, co se
od nich jakožto od profesionálů očekává a o čem se sami domnívají, že mají prezentovat.
Vymezují se tak vůči ostatním aktérům a snadno dochází ke střetu zájmů (DiMaggio,
Powell 1983, 153).
Adler podotýká, že první profesionálové byli legitimováni středověkými universitami
na teologických, lékařských a právnických fakultách. S rozvojem kapitalismu přibyli
vojenští důstojníci, architekti, vědci, humanističtí badatelé a posléze inženýři a účetní. Ve
dvacátém století se s důrazem na koncept sociálního státu blahobytu institucionalizovaly
také profese v oblasti vzdělávání, sociální práce a veřejného zdravotnictví. V dnešních
organizacích, které jsou založeny na vědění, profesionálové představují klíčové aktéry
inovace. Zasazují se o rozvoj především uvnitř (organizační prostředí), ale i vně
(mezioborová spolupráce) organizací (Adler, 2006, 3).
Souhlasně s Reedem (1970) můžeme profesionály rozdělit do tří skupin: nezávislí
(lékaři, architekti, právníci), profesionálové v organizacích (manažeři, placení inženýři,
technici, učitelé) a znalci, kteří jsou najímáni jako externisté (konsultanti, projektoví
manažeři, počítačoví odborníci (Reed, 1970). V nadacích se můžeme setkat s každým z
těchto jmenovaných typů profesionála, představitelé nadací konzultují právní záležitosti s
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právníky a finanční management s profesionálními správci nadačního jmění, v rámci
grantování zřizují poradní sbory, v nichž se angažují znalci a experti, v oblasti PR
spolupracují s konsultanty, projektovými manažery apod. V případě VDV je rovněž
poměrně častá potřeba oslovit nezávislé odhadce nebo realitní agenty, aby ocenili dary,
které nadaci odkázali její příznivci, například věcné dary, umělecká díla, bytové jednotky
apod.
V OOS profesionál může vystupovat jako zaměstnanec se stálou mzdou a pevnou
pracovní dobou, ale také může dodávat jen výstupy své práce nebo vykonávat službu, aniž
by se do organizační struktury vůbec zapojil. Současně se zdá oboustranně výhodné, pokud
se profesionál ztotožní s posláním dané OOS a nabízí jí dobrovolnou pomoc bez nároku na
odměnu. To se týká zejména dobrovolnictví v rámci studia. Budoucí profesionál tak v
rámci přípravy na kariérní dráhu získává zkušenosti a kontakty. Na základě těchto kontaktů
se stává součástí spolupracující komunity profesionálů, která, jak postřehl Paul S. Adler,
představuje syntézu a určitý přesah distinkce Gemeinschaft a Gesellschaft, jíž se zabýval
Tönnies (1957). Spolupracující komunita profesionálů podle autora zahrnuje rysy
tradičních pospolitostí ve smyslu Gemeinschaft, (například vzájemně provázaných
dělnických cechů) a současně společnosti typu Gesellschaft (spolků ustavených na základě
vnějších okolností). Profesionálové sice nevytvářejí jasně ohraničenou skupinu, nicméně
jsou odkázáni na kolegialitu v rámci komunity, která je spojuje a zavazuje. Musí přijmout
odpovědnost za určitý způsob výkonu daného povolání a současně jsou nuceni opakovaně
obhajovat svůj status a z něho plynoucí výhody. Jako jednotlivci si uvědomují tuto
sounáležitost a ačkoliv si v mnoha ohledech mohou konkurovat, v principu se vzájemně
podporují a fungují spíše na principu Gemeinschaft (Adler, 2006, 4-10).
University, které profesionály formálně legitimují, mají zájem na tom, aby se jejich
absolventi stali součástí dané komunity, a proto vítají možnost sdílení poznatků mezi
korporacemi a universitním prostředím.
Adler podotýká, že ačkoliv volně provozovaných povolání ubývá a profesionálové
se nejčastěji stávají součástí velkých firem, jejich komunity se tím naopak upevňují a sílí, a
to jak v rámci oborů, v nichž dříve působili zcela samostatně, tak i v ostatních profesích.
Nejvýraznějším důkazem této skutečnosti je podle autora dnes již běžně rozšířený pojem
“komunity pro praxi.” Tento termín se vztahuje k mechanismům, díky nimž pracovníci ve
vzdělávání mohou rozvíjet své znalosti v oblasti pracovních dovedností. Děje se tak
prostřednictvím fór a sítí – komunit – které podporují výměnu vědomostí. Ve firmách i
OOS se setkáváme se zcela zřetelnou snahou tuto inovativní myšlenku institucionalizovat.
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Za účelem sdílení znalostí, nápadů a praktických zkušeností firmy i OOS oslovují vědce,
inženýry a další experty tak, aby docházelo k výměně poznatků v rámci různých oborů
profesní specializace i napříč nimi (Adler, 2006, 8).
3.5 Filosofie, kultura a identita nadace
Filosofie organizace je základem pro vytváření její identity. Představuje
dlouhodobou vizi, která nabízí trvalejší hodnoty (Svoboda, 2007, 26). První otázkou podle
odborníka na PR Václava Svobody obvykle bývá, zda organizace vůbec nějakou filosofii
mají. V tržní ekonomice vycházejí organizace z marketingu, který staví jako základní pilíř
podnikání orientaci na spotřebitele. Spokojenost zákazníka se chápe jako hlavní úkol
firmy. Do popředí se však nezřídka dostávají egoisticky pojaté hodnoty a špatně pojatá
hlediska. U spolků a nadací je podstata jejich filosofie zřetelnější, avšak i zde platí, že
nalezení optimální filosofie je stále složitějším procesem (Svoboda, 2007 30).
V případě nadace by filosofie měla být nadřazena konkrétnímu poslání a měla by
vystihovat význam dlouhodobého zhodnocování majetku.
Kultura organizace představuje systém sdílených hodnot a přesvědčení, který do
značné míry určuje chování zaměstnanců. Podle autorů uvedené definice, Stephena
Robbinse a Mary Coulter se vliv na chování a činnost zaměstnanců liší podle typu kultury.
V silných kulturách jsou klíčové hodnoty hluboce zakořeněny a obecně sdíleny, tzn. mají
větší vliv na zaměstnance než kultury slabé. Čím více zaměstnanci akceptují klíčové
hodnoty organizace, tím větší závaznost tyto hodnoty mají a tím je i kultura silnější
(Robbins, Coulter, 2002, 72).
Právě v nadacích a dalších OOS lze předpokládat silné kultury, protože pracovníky,
dobrovolníky, členy a další, kteří se zde realizují, obvykle k činnosti motivují právě
společná přesvědčení, obecně či vzájemně prospěšná.
Kenneth Prewitt v knize Foundation in Europe vznáší řečnickou otázku: Co může
být jednodušší než vyjádřit poslání nadace? Není to snad otevřeně formulovaný cíl, který je
posléze upřesněn v podobě programových záměrů a naplňován prostřednictvím
udělovaných příspěvků? Podle Prewitta je to však pouze částečná odpověď. Nadace
s hrdostí proklamují své poslání, citují slova svých zakladatelů nebo připomínají zakládací
dokumenty - listinu, poslední vůli, odkaz. Avšak k tomu, abychom pochopili poslání
nadace, je podle autora nutné nejprve zvážit motivaci zakladatele a příčiny samotného
vzniku nadace. Následně Prewitt zmiňuje seznam padesáti největších amerických nadací a
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upozorňuje na to, že téměř všechny v názvu nesou jméno svého zakladatele. Lze jmenovat
například nadaci Carnegie, Ford, Getty, Johnson, Mellon, Packard, Rockeffeller a další a
další. Na základě tohoto jednoduchého ukazatele je podle Prewitta možné usoudit, že
hlavním důvodem k založení nadace byla ješitnost a snaha využít majetek k tomu, aby si
lidé danou osobnost pamatovali po dlouhá desetiletí. Přestože marnivost má určitě význam,
důležité jsou i další motivy. Ty nejčastěji uváděné lze rozdělit do dvou skupin: altruistické,
dobročinné a šlechetné a do sebe zahleděné, ochranářské a manipulativní (Prewitt, 2001,
346).
Prewitt v této souvislosti cituje kontroverzní názor Coona: „Zájmy filantropie a
byznysu nejsou pouze srovnatelné, jsou přímo totožné. Stejně jako není možné vést
ocelárnu bez strojírenské techniky, není možná kapitalistická demokracie bez filantropie”
(Coon, 276, In Prewitt, 2001, 349). A následně sám formuluje také vyhrocenou tezi:
„Nadace je soukromá, pokud ctí dobročinný záměr zakladatele, a je veřejná, dokud
obezřetně předvídá zájmy státu. A především je-li vnímavá vůči signálům přicházejícím z
veřejnosti (Prewitt, 2001, 369).
Právě přijímání těchto signálů může pro organizaci představovat nebezpečí.
Holland a Ritvo varují před „odklonem od poslání,“ k němuž dochází, pokud se organizace
soustředí především na zajištění financí a je ochotna změnit své priority vzhledem k
představám dárců nebo poskytovatelů dotací, grantů apod. (Holland, Ritvo, 2008, 170175). Tento odklon je ostatně jednou z příčin selhání OOS, o nichž se zmiňujeme v první
kapitole.
Zabránit mu lze pomocí pravidelné evaluace dosažených výsledků, zpětné vazby
z okolního prostředí (Jak naplňujeme poslání? Na jaké cílové skupiny se zaměřujeme?
Známe jejich potřeby?)…a rovněž strategickým plánováním.
3.6 Strategické plánování
Strategické plánování podle Hollanda a Ritvy pomáhá organizaci zejména v tom,
aby využívala dostupných zdrojů co nejúčinněji. Jedná se o systematický proces, který
vede k zásadním rozhodnutím, včetně určení hlavních cílů a prostředků jejich dosažení.
Zahrnuje představu, kam má daná organizace směřovat a čeho chce v budoucnu dosáhnout.
V průběhu plánovacího procesu se zkoumá vnitřní organizační prostředí a současně jsou
sledovány vnější okolnosti, které mohou organizaci negativně ovlivnit nebo které jí naopak
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umožní rozvoj. Současně podle autorů dochází ke zlepšení komunikace s veřejností
zejména díky jednotnému působení navenek (Holland, Ritvo, 2008, 172-173).
Není pochyb o tom, že strategické plánování klade nároky na časové a lidské
kapacity organizace. Deverová uvádí, že pro zřizovatele nadace je náročné najít
odpovídající poměr mezi obecností poslání a konkrétním určením cílů (Deverová, 2008).
Fleishman upozornil, že obecně definované poslání může dokonce svádět k odmítnutí
odpovědnosti. Pokud se jediné plánování SR týká rozdělování příspěvků, nadace sice
podporuje určité OOS, ale k řešení problémů nepřispívá (Fleishman, 2007, 61).
Z toho vyplývá, že zatímco poslání může být definováno šířeji, strategické cíle
musí mít konkrétní podobu. Navíc by nadace měly sledovat, zda poskytnuté granty měly
očekávaný společenský dopad.
V zahraničí se v této oblasti osvědčil model policy governance, který podle jeho
autora Johna Carvera představuje teoretický základ pro způsob řízení organizace. Může se
týkat role SR v OOS, představenstva v obchodní společnosti, ale i zastupitelstva úřadu
veřejné správy či vlády. Jedná se o soubor konceptů a principů, který správní radě
umožňuje zaměřit se na zásadní problémy, jasně delegovat úkoly a povinnosti
a kontrolovat dění v organizaci. Oproti jiným modelům policy governance odděluje otázky
cílů organizace od prostředků určených k jejich dosahování a tím zdůrazňuje etické otázky.
Autor vysvětluje, že model policy governance vede k větší vykazatelnosti9 činnosti správní
rady a zabraňuje, aby fungovala pouze formálně (Carver, J., 2009, 4).
Tento zejména ve Spojených státech zavedený model řízení by však v případě
českých nadací patrně čelil různým omezením. Část českých nadací například vynakládá
velké úsilí, aby obhájila svou existenci, přičemž jim již nezbývá kapacita na stanovení
programových cílů, vyčlenění prostředků a zdrojů k jejich dosažení apod. Dalším
omezením bývají specifické vztahy, jimiž se vyznačují správní rady některých nadací.
Například ve VDV, jak uvedl jeden z členů, SR funguje jako „klub přátel, do jehož
činnosti nelze implementovat výkonnostní ukazatele” (R5, 2011). Případná omezení
aplikace tohoto modelu v českém prostředí by mohla vyplývat také ze skutečnosti, že
9

Na tomto místě je vhodné terminologicky vysvětlit, proč se při překladu slova “accountability” přikláníme

k novotvaru “vykazatelnost.” V anglické odborné literatuře se setkáváme se dvěma poměrně rozdílnými
termíny “responsibility” (odpovědnost) a “accountability” (skládat účty, zodpovídat se, vykazovat svou
činnost). V daném kontextu považujeme za vhodnější použít slovo vykazatelnost, neboť odpovědnost souvisí
s etickými či filosofickými konotacemi a odpovídá spíše anglickému slovu “responsibility.”
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objektivně provedená evaluace dopadu podpořených projektů je časově náročná. V období
blížící se grantové uzávěrky se OOS předhánějí v prokazování své potřebnosti a nadacím
doručují mnohastránkové žádosti. Zda však daná organizace bude schopna podpořený
projekt provést a udržet, zůstává otázkou. Vzhledem k tomu některé SR méně důvěřují
nově vzniklým OOS a spíše podporují stále tytéž, o nichž se domnívají, že je čas již
prověřil. To může vést ke snížení aktivity stávajících „oblíbenců,” zániku opakovaně
odmítaných a rozhořčení nově vznikajících OOS (viz teorie důvěry). Centrum pro efektivní
filantropii v roce 2005 provedlo průzkum, který ukázal, že členové správních rad nadací
jako největší překážku vidí právě to, jakým způsobem měřit dopad jimi podporovaných
projektů (Buchanan a kol., 2005).
Podle konzultantky v oblasti strategického řízení Veroniky Součkové: „strategie
směřuje k úspěchu organizace, okamžitému i dlouhodobě udržitelnému, a to jak v rámci
organizační struktury firmy, tak OOS“ (Součková, 2009).
Neodmyslitelnou součástí procesu strategického plánování je SWOT (akronym
označující anglická slova strenghts, weaknesses, opportunities, threats) analýza, jejíž
pomocí se definují silné a slabé stránky organizace a současně se hodnotí její vnější
příležitosti a hrozby. Všechny čtyři faktory se vzájemně posuzují s ohledem na stanovené
cíle. Holland a Ritvo uvádějí, že schopnost rozpoznat alternativy budoucího vývoje,
zohlednit silné stránky, překonat stránky slabé, využít vnější příležitosti a zmenšit stávající
ohrožení, je pro rozvoj každé OOS zcela zásadní (Holland, Ritvo, 2008, 180-182). Je však
otázkou, kdo za vyhodnocení daných faktorů odpovídá a kdo by se na jejich sledování a
formulování měl podílet. V některých případech to jsou vedoucí představitelé nebo ředitel,
někdy se do procesu strategického plánování zapojují všichni zaměstnanci, členové,
dokonce i dobrovolníci. V některých organizacích se strategické plánování neprovádí a je
upřednostňováno operativní řešení problémů.
Holland a Ritvo jsou přesvědčeni, že strategické plánování je nezbytnou součástí
úspěšného managementu a doporučují do něho zahrnout co nejširší skupinu aktérů.
Jednotlivci podílející se na procesu plánování by měli působit v různých úrovních
organizační struktury tak, aby bylo možné zvolit cíle, které budou reálné a současně
nejvhodnější. Stejně tak odpovědnost za realizaci konkrétních úkolů by měla být rozdělena
mezi členy SR a zaměstnance. Postupy dosažení důležitých kroků, potřebné zdroje i časové
harmonogramy by měly být jasně vymezeny, provázány a vztaženy k ukazatelům pro
hodnocení výsledků. Výkonní manažeři by podle autorů měli dohlížet na realizaci plánu,
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nicméně celkové posouzení dosažených výsledků by se opět mělo týkat všech
zúčastněných aktérů (Holland, Ritvo, 2008, 185-190).
3.7 Organizační struktura nadace
Základem organizační struktury nadace v ČR je správní rada (SR), kolektivní
statutární orgán. SR může ve statutu nadace zřídit fakultativní orgány, které zmocní k
určitým činnostem. Nesmí jim však přenechat ty záležitosti, jež jsou zákonně svěřeny do
její výlučné působnosti (Hurdík, Telec, 1998).
Podle Jantulové organizační struktura představuje nástroj pro efektivní řízení,
umožňuje uspořádat procesy takovým způsobem, aby vedly k žádoucí produkci
konkrétních výstupů, a to za minimální vynaložené úsilí. V důsledku těchto snah je
organizační struktura přizpůsobena funkci organismu, nikoliv naopak, že by se funkce a
cíle podřizovaly struktuře. Cílem účelné struktury je tedy zajistit efektivní fungování
organizace prostřednictvím regulace vztahů a dělby práce, spolu s formulováním dílčích
pravomocí a zodpovědností konkrétních aktérů (Jantulová – Šťovíčková, 2005).
V této souvislosti se nabízí otázka, zda by vnitřní prostředí OOS mělo fungovat na
demokratických principech a nakolik sevřená nebo naopak rozvolněná by jeho organizační
struktura měla být. Často právě demokratické řízení a účast všech aktérů na rozhodování
bývá spojována s OOS a uváděna v protiklad k byrokratickým strukturám.
Profesionalizovaná organizační struktura podle Jantulové–Šťovíčkové determinuje
přístup k informacím a participaci na rozhodování. Informace získají jen aktivní
participanti. Na rozhodování se podílí úzká skupina ne vždy demokraticky zvolených
jedinců. Je to cesta k efektivnosti, ale také k potenciální fragmentarizaci organizace, což
ovlivňuje klima solidarity a tolerance (Jantulová – Šťovíčková, 2005).
Marada (2005) postřehl, že některá ziskově zaměřená odvětví (marketing, design,
public relations) přišla na to, že rozvolněná struktura organizace může mít silnější
motivační účinek než vidina možného postupu po hiearchickém žebříčku pozic. Naproti
tomu organizačně sevřené prostředí podle Marady vede nezadržitelně k vzájemnému
poměřování: která práce je důležitější než jiná, kdo dělá pouze servis a kdo stanovuje
strategii, kdo může mluvit jménem organizace v médiích, kdo ji bude reprezentovat na
mezinárodní konferenci, kdo má více publikací, kdo může jednat s partnerskými
institucemi, s kým naopak chtějí jednat zástupci těchto institucí – a kdo si tedy zaslouží,
abychom mu zajistili více času pro organizaci peněžitou odměnou (Marada, 2005).
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Vlivem vnějšího sociálního prostředí na dění v organizaci se zabývali také autoři
Burns a Stalker (1994), kteří popsali dva ideální typy možného uspořádání organizační
struktury. V prostředí, které je nestabilní a v němž je nutné se často adaptovat na nové
podmínky a řešit nově nastalé úkoly, se nejvíce osvědčují organické systémy organizační
struktury. Naproti tomu v málo proměnlivém prostředí s vysokou mírou jistoty se
organizační struktura postupně byrokratizuje a objevuje se zde mechanický systém (Burns,
Stalker, 1994, 96-126). Autoři dále popsali základní rozdíly těchto uspořádání.
V mechanickém systému probíhá většina interakcí vertikálně, není příliš provázaný
a jeho hlavnímy rysy jsou hierarchická kontrola a vysoká míra specializace. Úkoly jsou
řešeny separovaně a celek zohledňuje např. jen „nejvyšší nadřízený,“ vůči němuž se ostatní
chovají poslušně a loajálně. Současně je v mechanickém uspořádání předem určeno, jaké
povinnosti náležejí k jakým pozicícím a řídící role jsou jasně odděleny od výkonných

(Burns, Stalker, 1994, 96-126).
Oproti tomu v organicky uspořádaném systému se podle autorů častěji setkáme
s horizontálním průběhem interakcí. Projevuje se zde spíše síťová a kolegiální struktura,
která umožňuje společné řešení nečekaných problémů. Proto ani řídící a výkonné funkce
nejsou striktně oddělny a spíše než s autoritativním rozhodováním se zde setkáme se
sdílením zkušeností a výměnou názorů. Burns a Stalker současně podotkli, že se některé
společnosti s původně mechanickým uspořádáním organizační struktury postupně
přizpůsobili dynamickému prostředí a jejich struktura posléze fungovala spíše organicky

(Burns, Stalker, 1994, 5, 96-126).
Dostáváme se k otázce, jaká forma organizační struktury je pro nadace
nejvhodnější. Na ni nelze jednoznačně odpovědět právě vzhledem k determinujícímu vlivu
okolního porstředí. DiMaggio a Powell, Jantulová–Šťovíčková, Marada a další doporučují
jako vysoce efektivní rozvolněnou, méně centralizovanou strukturu, avšak je zřejmé,
a potvrzují to i Holland a Ritvo, že proces profesionalizace naopak vede k racionalizaci
řízení a k více hiearchické struktuře. Tradičně se považuje za výhodu OOS, pokud v nich
převládají spíše neformální vztahy. Podle Burnse a Stalkera (1994) jsou podněty od všech
zúčastněných stran v rámci organicky uspořádáné struktury velmi důležité. Avšak je
pravdou, že demokratické hlasování může být zdlouhavé, zvláště, pokud každý
zaměstnanec, dobrovolník nebo člen cítí potřebu se k řešenému problému vyjadřovat.

52

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

3.7.1 Úloha statutárního orgánu – nejvyšší management
Šedivý a Turnerová zdůrazňují, že vedení neziskové organizace vyžaduje nejen
schopné manažery, ale i silné správní rady. SR je pomyslný most mezi organizací a jejím
okolím a jejím úkolem je zajistit, aby byla organizace okolím přiměřeně podporována a
aby získané prostředky byly efektivně využívány (Šedivý, Turnerová, str. 7, 2003).
Podle Thomase Hollanda a Jamese Ritva by SR jako vrcholný kontrolní a řídící
orgán měla určovat strategické cíle, přijímat vedoucí výkonné pracovníky a usměrňovat je,
dále odpovídá za hospodaření, podílí se na získávání financí a sleduje, zda se organizace
chová vykazatelně vůči zúčastněným stranám. (Holland, Ritvo, 133)
Dle Svatoše SR zodpovídá za nejvyšší (strategická) rozhodnutí v organizaci,
rozhoduje o existenčních otázkách, poslání, v nejobecnější rovině o programu a o obsazení
nejvyšší managerské pozice. Navíc by měla nést i hlavní zodpovědnost za finanční
zajištění činnosti organizace a hospodaření s těmito prostředky (Svatoš, 1996, 49).
Úloha správní rady nadace vyplývá, jak uvádí Deverová, z oblastí správy majetku
(kam patří zabezpečení zdrojů a rozdělování příspěvků), řízení (stanovení poslání a cílů,
rozhodování o způsobu řízení běžného chodu, rozhodování o všech aktivitách včetně
podnikání v rozsahu připuštěném zákonem a vydávání vnitřních předpisů), a rozhodování
ve věcech existence (případné konstatování naplnění účelu) (Deverová, 2008).
V zákoně 227/1997 Sb. ZNNF je stanoveno, že SR musí jednat s péčí řádného
hospodáře, což znamená, že musí rozhodovat tak, aby nebylo nadační jmění využíváno v
rozporu se zákonem a zájmy nadace. Deverová uvádí, že pod pojmem péče řádného
hospodáře si lze představovat takovou péči, s jakou by hospodář, který je vybaven
potřebnými znalostmi a dovednostmi, a chová se odpovědně a svědomitě, pečoval o svůj
vlastní majetek. Nelze však předpokládat, že člen správní rady bude odborníkem ve všech
oblastech (Deverová, 2008). Při porušení povinnosti dbát o nadační jmění s péčí řádného
hospodáře, pokud tím byla nadaci způsobena škoda, může být vůči členům správní rady
uplatňována náhrada způsobené škody (ZNNF, 1997). To svědčí o velké odpovědnosti
vyplývající z tohoto členství.
Avšak zákonné požadavky kladené na SR mohou být formálně plněny i bez
velkého úsilí. John Carver a Miriam Carver zjistili, že pokud komukoliv ze zaměstnanců
určité organizace položíme otázku, co je náplní jeho práce, dostaneme jasnou odpověď. To
však neplatí v případě správní rady. Ačkoliv SR odpovídá za úspěch i selhání dané
organizace a náleží jí největší autorita, obvykle je její role špatně definována a téměř
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zanedbatelná. Členové správní rady jsou na činnost zaměstnanců spíše odkázáni, než aby ji
řídili (Carver a Carver, 2009, 2).
Sprinkel K. Grace proto upozorňuje na chyby, kterých se lze dopustit už při
oslovení potenciálního člena správní rady. Není například rozumné ujišťovat ho větami
typu: „na tom nic není“, „ stačí docházet na zasedání“ nebo „potřebujeme plný počet
členů“ či „jde nám jen o Vaše jméno“ (Sprinkel, 218-220, 2003). Následně autorka
stanovuje jednu ze základních podmínek úspěšného rozvoje neziskové organizace:
srozumitelně a často připomínat úlohu správní rady. Členům mohou pomoci psané „popisy
práce,“ neboť díky nim budou ke svým povinnostem přistupovat odpovědněji a vážněji.
Současně by měli mít k dispozici shrnutí úkolů jednotlivých zaměstnanců, s nimiž by měli
spolupracovat. S těmito informacemi si SR lépe uvědomí svůj význam pro definování a
dosahování strategických cílů. Posílí se její vztah se zaměstnanci a součinnost při
naplňování poslání. (Sprinkel, 219, 2003).
Jasně stanovit popis činností každého člena SR doporučuje i Ken Burnett (2002),
podle něhož SR může dosáhnout mnoha změn, zvláště v oblasti fundraisingu, avšak je-li
nevhodně sestavená, může rozvoj naopak brzdit či znemožnit. Hlavními předpoklady jsou:
čas, talent a odpovědnost. Také je důležité, aby každý vnímal, že mezi úlohou člena SR a
ředitele je rozdíl, SR vede, management vykonává. A především Burnett doporučuje
zachovat stále stejný počet členů správní rady, avšak v často obměňovaném složení. SR
nesmí být ani moc malá, ani moc velká, přičemž lze doporučit přibližně patnáct členů jako
ideální počet. Ti mají být střídáni a vyměňováni, každý totiž může využít své kontakty,
přátele a nápady, aby posílil rozvoj organizace, ale po určité době se jeho zdroje vyčerpají.
Výměna člena po třech letech se Burnettovi jeví jako optimální, přičemž důrazně
upozorňuje na zásadní chybu: Lhůta členství ve SR má být fixní a nemá být za žádných
okolností prodlužována. Předsedající SR by měl stále udržovat kontakt alespoň se třemi
potenciálními členy a dohlížet na jejich kontinuální obměňování (Burnett, 276, 2002).
Avšak získat nové členy do SR není snadné, zvláště, pokud je nadace neodměňuje
jinak, než čestným uznáním, poděkováním apod. Být členem SR prestižní nadace má
pozitivní společenské konotace, ty by však měly být vyváženy osobním nasazením
a zájmem o dění v nadaci. Pokud člen SR, a může být i veřejně známou a vlivnou osobou,
na jednání nedochází a k činnosti nadace se nevyjadřuje, může přispívat k jejímu rozvoji?
Ovšem v případě, že noví zájemci o členství nejsou aktivně vyhledáváni a oslovováni,
zůstává SR stále v témže složení a členové, kteří ji dosud neopustili, jsou s vděkem
označováni za „nejvěrnější.“
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3.7.2 Zaměstnanci a dobrovolníci
Výkonný management je pro rozvoj nadace dokonce důležitější, než jakýkoliv jiný
faktor. Kennedy to dokládá zajímavým postřehem. Čas od času se totiž zakladatel nadace
rozhodne ušetřit náklady na platy zaměstnanců a potíže spojené s pracovními poměry,
neboť se domnívá, že stačí mít dobré nápady. Dobré nápady přece přitahují peníze! Ano,
ale přesto právě tito zakladatelé nadací téměř vždy selhávají. Organizovat filantropii, jak
vysvětluje Kennedy, – dokonce i v té nejjednodušší podobě – totiž obnáší natolik spletité
úkoly, že spolupráce zaměstnanců, ekonomů a dalších poradců je k jejich řešení nezbytná
(Kennedy, 2001, 432).
Profesionalizace se podle Jantulové – Šťovíčkové pojí s dělbou a systematizací práce.
Ta následně vede k vytváření explicitních pravidel formalizovaného jednání a k ustavování
specializovaných pozic. Nová pravidla nejsou odvozována od zkušeností aktérů a tradic a
jsou platná bez ohledu na osobní vztahy, neboť ty podle profesionálů brání racionálnímu
fungování organizace. Tyto změny podle autorky sice vedou k vyšší efektivnosti, avšak
současně do organizace vnášejí nerovnost (Jantulová – Šťovíčková, 2005, 142).
V OOS často působí dobrovolníci, ale i stálí zaměstnanci, pro které není podstatné,
zda oni sami nebo jejich kolegové mají specifickou kvalifikaci. Soustředí se na sdílené
hodnoty a otázka profesionality se jich zdánlivě netýká. Pokud však do kolektivu vstoupí
oficiálně legitimovaný profesionál, který se zaštiťuje svým „know-how,” upozorňuje na
amatérství a otevřeně vyslovuje kritiku, může jeho počínání vést ke konfliktům. Stávající
aktéři se mohou hájit tvrzením, že vzhledem ke svým zkušenostem problémům nejlépe
rozumějí. Profesionálové naproti tomu usilují o změny, aniž by cítili respekt k tradici a
zavedeným pořádkům. Ty považují naopak za překážku. Vždyť v mnoha případech právě
proto, aby organizace dospěla ke změnám, byli osloveni a přijati!
Holland a Ritvo upozorňují, že přijetí nových pracovníků a dobrovolníků má
předcházet prověření jejich schopností. Případně zjištěné mezery ve vzdělání či
dovednostech lze vyplnit školením. Současně je nutné zajistit, aby ti, kteří ve výběrovém
řízení uspějí, měli jasnou představu o tom, co se od nich očekává a aby byli seznámeni se
způsobem jejich hodnocení (Holland, Ritvo, 2008, 109).
Vzdělávací programy, které Holland a Ritvo doporučují jako prostředek odstranění
nedostatků ve schopnostech pracovníků, hodnotí Jantulová-Šťovíčková ambivalentně. Jsou
podle ní sice vnímány jako možnost či nutnost, jak občanský sektor může realizovat více
profesionální a specializovanou činnost, avšak na druhé straně mohou potlačit zájmovou a
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názorovou pluralitu, různost forem činnosti i duch kooperace a solidarity (JantulováŠťovíčková, 2005).
Avšak proti tomuto názoru lze argumentovat tím, že pro nové pracovníky, ať už na
pozici zaměstnanců nebo dobrovolníků, by byla demotivující spíše zkušenost ve špatně
organizovaném prostředí, kde má každý ke všemu co říci, avšak není jasné, kdo přijímá
odpovědnost za konkrétní úkoly. Ani hodnotící kritéria a časové standardy pro výkon
určitých úkolů nemusí být nežádoucí, umožňují totiž konkrétní představu o dané pracovní
náplni.
S Jantulovou-Šťovíčkovou souhlasím v tom, že konflikty mohou eskalovat mezi
stávajícími aktéry, ať už zaměstnanci, členy nebo dobrovolníky a nově přijatými
profesionály. Vzhledem k neochotě ke změnám a obavě opustit zavedené pořádky, bývá
kolektiv pobouřen tím, co profesionálové prezentují. Kam mohou tyto konflikty zajít,
záleží na dispozicích jednotlivých aktérů a na tom, zda upřednostní trpělivé vysvětlování
před tvrdošíjným „trváním si na své pravdě”. S těmito změnami souvisí výše zmiňovaný
normativní izomorfismus.
Je zřejmé, že profesionalizace přináší změny a změny vedou k novým výzvám a
obavám. Teprve po delším časovém období se kolektiv opět stabilizuje a je možné
objektivně hodnotit, které změny dané OOS prospěly a které naopak.
3.8 Komunikace s partnery, dárci a s veřejností
Udržování pozitivních vztahů se stávajícími a oslovování potenciálních dárců
představuje důležitou součást činnosti nadace. Kromě grantování a běžné administrativy
bývá téměř každá cílená aktivita nadace spojena se snahou oslovit veřejnost a případně
získat nové příznivce, dobrovolníky nebo dárce. Ať už nadace udílí určitá ocenění, pořádá
aukce, benefiční koncerty, vzdělávací semináře nebo usiluje o společenskou osvětu, vždy
tuto svou snahu prezentuje zainteresovaným skupinám9.
Jednu z možností, jak jí tento úkol usnadnit, nabízí sociální marketing. Podle
Kotlera a Leeové se jedná o marketingovou strategii se sociálním obsahem, která usiluje o
změnu chování cílových skupin (Kotler, Lee, 2005, 81). Právě nadace, které se snaží
působit na veřejnost a rozvíjet hodnoty ve společnosti, ale i jiné OOS, by se jej měly
v rámci své profesionalizace naučit uplatňovat.
S financováním aktivit OOS souvisí také společenská odpovědnost firem.
Corporate social responsibility, CSR, vychází z předpokladu, že obchodní společnosti si
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uvědomují výhody plynoucí z podpory aktivit, které řeší místně či celospolečensky tíživé
problémy. Věří totiž, jak uvádí Kotler a Keller, že jejich zákazníci budou ve stále větší
míře pátrat po náznacích dobrých projevů občanského vystupování. Na veřejnost tak
vysílají informaci, že jim nezáleží pouze na růstu osobního blahobytu, ale na zvýšení
blahobytu celé společnosti (Kotler, Keller, 2007). CSR představuje na národní i
celosvětové úrovni velmi vlivný koncept naplňování závazku veřejné prospěšnosti.
Projevuje se různými strategiemi, vzhledem k možnostem a očekávání aktérů, kteří jej
zavádějí. Některé firmy volí partnerství s již zavedenými OOS, jejichž projekty
systematicky podporují, některé se přiklánějí k založení své vlastní nadace, na kterou
přenášejí jednotnou firemní kulturu. Zatímco již delší dobu zavedené nebo například
komunitní nadace bývají známy na veřejnosti a mohou vyžívat svých zkušeností z
prostředí OOS, jsou nadace zřizované silnými firmami od počátku vybaveny dostatkem
technických, ale i lidských zdrojů. Neschází jim marketingové oddělení, PR manageři,
specialisté, konsultanti apod. Tím se zvyšuje jejich konkurenceschopnost i vůči nadacím,
které mají několikaletou tradici.
Jedním z projevů společenské odpovědnosti firem je sdílený marketing (CRM –
cause related marketing). V tomto případě se firma shodne s určitou OOS na společných
aktivitách, které následně komunikuje veřejnosti. Podle Kotlera a Kellera se jedná o
podporu řešení problémů určité cílové skupiny tím, že společnost buduje vzájemně
prospěšný vztah nebo partnerství s určitou „kauzou” (Kotler, Keller, 2007, 61). Firma a
daná OOS na základě sdíleného marketingu mohou rozšiřovat počet svých příznivců,
klientů či dárců. Na druhou stranu je však nutné mít na paměti, že zájmy určitých OOS
mohou být v rozporu s obchodní strategií některých firem a pak by sdílený marketing byl
zcela nevhodný. Zvláště pro nadace může být nebezpečné, pokud vzhledem k představě
partnerské společnosti v rámci sdíleného marketingu modifikují podmínky grantových
řízení. Hledání společných nástrojů pro úspěšnou komunikaci s veřejností nemusí být
nežádoucí, avšak partnerství nadace a obchodní společnosti by za žádných okolností
nemělo vést k odklonu od poslání, o němž se zmiňujeme výše.
Řada nadací si zakládá na příznivém a důvěryhodném vystupování na veřejnosti,
čímž usiluje o rozšíření své dobrovolné – dárcovské základny. To, jakým způsobem nadace
působí navenek, souvisí se specifickou oblastí PR, která zahrnuje vztahy nebo práci s
veřejností. Svoboda PR charakterizuje jako sociálně komunikační aktivitu, jejímž
prostřednictvím působí organizace na vnější i vnitřní veřejnost se záměrem vytvářet a
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udržovat s ní pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemné porozumění a důvěru
(Svoboda, 2007, 17).
Na činnosti v oblasti PR se obtížně uvolňují finanční prostředky, neboť hlavní
programy a služby je nutné upřednostnit. Na rozvoj PR nelze vynaložit prostředky
potřebné jinde a pracovník odpovědný za vnější komunikaci se tak často stává současně
fundraiserem, tedy člověkem hledajícím nové zdroje. Je nucen napnout veškeré síly
k tomu, aby zajistil více prostředků, jeho úloha však není snadná. V rozpočtu nadace spadá
oblast PR mezi nákladové položky10, tzv. „režii“ a na výši takto vynaložených financí se
vztahuje zákonné omezení. Úspěšné organizaci navíc nestačí definovat své cílové skupiny,
je nutné, aby jim rozuměla a znala jejich potřeby, požadavky a očekávání.
Úspěchem například je, když se nadaci, kromě rozdělování příspěvků, daří také
působit na mínění veřejnosti a odstraňovat případné předsudky vůči znevýhodněným.
Například publikováním osvětové literatury pro širší veřejnost lze přispívat k rozvoji
demokratické občanské společnosti.
Je chybou, pokud členové SR považují PR za něco, co je nad rámec jejich
povinností. Ve skutečnosti mohou vzhledem ke svému postavení a kontaktům dárce snáze
oslovit. Problém nastává, když svou roli v nadaci vnímají jako „čestnou funkci”,
zastupování nadace na veřejnosti se vyhýbají anebo se jim nezdá opodstatněné. I vlivní
členové správní rady pak při veřejných projevech nebo při rozhovorech, které poskytují do
médií, snadno opomenou, že by měli zmínit činnost nadace, v níž působí. Jejich motivaci a
přesvědčení může do určité míry ovlivnit střední management (ředitel) a lidé z kanceláře,
kteří za PR přímo odpovídají. Správní radě mohou předkládat informace, podněty, návrhy
apod. Zda a za jakých podmínek je to proveditelné, záleží na konkrétní organizační
struktuře.

10

Deverová uvádí, že obvyklým způsobem získávání prostředků pro nadační činnost je sponzoring.

Sponzorem je v dikci zákonné definice ten, kdo poskytne nadaci příspěvek, za který požaduje, aby nadace
učinily něco ke zviditelnění sponzora. Přestože nadace získávají prostředky od sponzorů opakovaně, nelze
takovou činnost obvykle považovat za podnikání. Motivem těchto aktivit je ve většině případů získání
prostředků na realizaci konkrétních nadačních aktivit, a nikoliv vytváření zisku (Deverová, 2010, 216).
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4. Metoda a výzkumné otázky
V úvodu empirické části zdůvodníme výběr předmětu výzkumu. Nadace mají
specifické postavení, neboť podporují různé subjekty občanské společnosti. Uvedli jsme,
že v případě nadací vzniká dvojí tlak na profesionalizaci, na jedné straně by samy měly
fungovat profesionálně a na druhé straně vyžadují profesionální přístup od svých žadatelů.
Proto je vhodné zaměřit výzkum v oblasti profesionalizace právě na nadaci, která by
v určitých ohledech mohla jít ostatním OOS příkladem. V duchu této myšlenky jsme jako
předmět studie zvolili prestižní českou nadaci a jako hlavní téma profesionalizaci její
správy, vedení a řízení. Následně popisujeme metody, jakými jsme daný problém sledovali
a jmenujeme výzkumné otázky, na které jsme hledali odpovědi.
4.1 Metoda
Následující kapitola seznamuje s výzkumným plánem, použitou metodu
a výzkumnými otázkami. Vysvětluje úlohu autorky studie a rovněž zvažuje dilemata
výzkumu. Dále popisuje opatření provedená proto, aby použitá výzkumná metoda
nepoškodila žádného z respondentů a nepřipustila střet zájmů mezi objektivitou a etikou.
Výzkumný problém, jímž se tato práce zabývá, představuje mnohovrstevnatý jev,
který je nutné uchopit z vícero úhlů pohledu. Zvolila jsem proto kvalitativní strategii, která,
jak uvádí Hendl, umožňuje zkoumání daného problému v přirozeném prostředí a současně
zohledňuje působení kontextu, lokální situaci a vnější podmínky. Díky tomu lze popsat
partikulární problémy (Hendl, 2005, 52). Pro kvalitativní výzkum jsem se rozhodla také
z toho důvodu, že sledovaný jev (vývoj a profesionalizace) není přístupný pohledu osob
mimo prostředí sledované organizace. Společně s Hendlem mohu říct, že kvalitativní
studie je pro popis sledovaného jevu nejvhodnější, neboť při jeho zkoumání půjdeme „za
co a kolik, abychom se přiblížili k proč a jak“ (Hendl, 2005, 161).
Následující výzkum je koncipován jako případová studie. Tuto výzkumnou strategii
jsem zvolila proto, že mým „cílem je sledování konkrétní organizace, její kultury a
procesu, kterým prochází. (Hendl, 2005, 104). Případovou studii můžeme podle Hendla
charakterizovat jako detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů. Jde o
nalezení souvislostí, zachycení složitosti případu a popis vztahů v jejich celistvosti a
složitosti (Hendl, 2005, 104 - 105).
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Případová studie umožňuje testovat výše uvedené teoretické poznatky přímo v
praxi a zahrnout do výzkumu data získaná různými technikami sběru dat. Současně je tento
typ výzkumu využitelný pro další akademickou práci. Hendl například uvádí, že díky
zkoumání jednoho případu můžeme lépe porozumět jiným podobným případům (Hendl,
2005, 104). Základ případové studie tvoří skutečná data vztahující se k případu, přičemž
zkoumání jevů se děje vždy v reálném kontextu (Švaříček, Šeďová, 2007: 97).
Jako nejvhodnější se vzhledem k tematickému zaměření práce jevila metoda sběru
dat pomocí zúčastněného pozorování v kombinaci s rozhovory. V roce 2008 jsem začala
pracovat ve VDV jako asistentka ředitelky a koordinátorka projektů, díky tomu se mi
naskytla jedinečná příležitost srovnání teoretických východisek s poznatky z praxe. Abych
získala relevantní podklady k případové studii, shromažďovala jsem data několika
způsoby. Jako zúčastněný pozorovatel jsem však mohla sledovat pouze poslední období
vývoje nadace. Nejprve jsem proto provedla analýzu písemných dokumentů. Získala jsem
tak informace o historii nadace a podněty pro následné rozhovory. Studovala jsem veřejné
(výroční zprávy a publikace) a interní materiály (zápisy z porad, korespondenci, evidované
dokumenty).
Základem kvalitativní analýzy vývoje VDV se staly především hloubkové
polostrukturované rozhovory a studium dokumentů. Za poslední období vývoje nadace je
anaýza doplněna zúčastněným pozorováním.
Z možností pro vedení rozhovoru jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor, protože
umožňuje usměrnit rozmluvu a současně zajišťuje dostatečný prostor, aby respondent
popsal svůj postoj k dané problematice. Během přípravy a nahrávání rozhovorů jsem se
řídila doporučením Dismana: „Výhodou této techniky je pružnost rozhovoru, kdy výsledek
odráží interakci účastníků. To umožňuje vytváření nových otázek přímo v průběhu
rozhovoru…Přirozeným systémem je respondentova znalost, zkušenosti, jeho postoje,
pocity, prostě subjektivní dimenze daného problému. Výzkumníkovou úlohou je nalézt
významné struktury v množině všech proměnných, které respondent považuje za
relevantní“ (Disman, 1998, 76).
Rozhovory jsem provedla s účelově vybraným vzorkem osob tvořících VDV.
Respondenty jsem volila tak, aby reprezentovali různá období vývoje VDV a všechny
úrovně organizační struktury. Ze statutárního orgánu jsem s prosbou o rozhovor oslovila
šest členek a členů, z kanceláře čtyři zaměstnankyně. Nikdo z oslovených mou prosbu
o rozhovor neodmítl a všichni mi poskytli informovaný souhlas se zveřejněním jejich
odpovědí a zveřejněním jejich jmen.
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V seznamu rozhovorů, který je v textu řazen za seznam literatury a analyzovaných
dokumentů popisuji vztah respondentů k VDV. Pro lepší orientaci v textu na tomto místě
uvádím tabulku číslo 1, v níž se nachází stručný přehled značení provedených rozhovorů:
Tabulka číslo 1: Seznam provedených rozhovorů

Číslo
rozhovoru Jméno
Černá,
Milena
R1
R2

Němcová,
Dana

R3

Douda, Ivan

R4

Novák,
Miroslav

Pozice ve
VDV
ředitelka
VDV

Od kdy
ve VDV
působí
od roku
1990

předsedkyně
SR

od roku
1995

člen SR

od roku
1990

člen SR

od roku
2010

člen SR

od roku
2008

R5

Beneš, Josef

R6

Václavová,
Ljuba

členka SR

od roku
1998

R7

Granja,
Monika

manažerka
rozvoje

od roku
2008

R8

Prausová,
Marie

dobrovolnice,
zaměstnakyně

od roku
1990

R9

Kvasničková, finanční
Eva
manažerka

od roku
1993

R10

Hanzel,
Vladimír

od roku
2007

člen SR

Zdroj: Výroční zprávy VDV
Na základě hlavních oblastí výzkumu jsem stanovila základní okruhy témat pro
rozhovory s repondenty (Příloha 1). Zásadně jsem se vyvarovala sugestivně laděných
dotazů. Následně jsem formou interview nahrávala na diktafon jednotlivé rozhovory,
pouze v jednom případě (R6) se jednalo o emailovou komunikaci. Poté jsem rozhovory
doslovně přepisovala.
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Studium dokumentů a provedené rozhovory jsem za poslední období vývoje VDV
doplnila o zúčastněné pozorování. Využila jsem tak možnost sledovat běžný chod nadace.
Hynek Jeřábek uvádí, že při zjevném zúčastněném pozorování je výzkumník účastníkem
společenských vazeb a součástí sociálního organismu přímo v prostředí, které sleduje,
přičemž neskrývá svou roli výzkumníka a předpokládá, že si prostředí na jeho výzkumné
aktivity přivykne a nebude jimi ovlivněno, v běžných situacích proto jeho nemusí působit
rušivě (Jeřábek, 1993, 65-66). Jeřábkův předpoklad mohu potvrdit, neboť

kolegyně

v nadaci během téměř ročního trvání výzkumu opravdu přivykly mé roli pozorovatele a ne
vždy na ni braly ohled. Stala jsem se tak svědkem nebo přímo aktérem událostí, které
odrážely jejich vnitřní přesvědčení. Díky tomu jsem lépe porozuměla řadě otázek, s nimiž
jsem pracovala v první části práce.
Empiricky zjištěná data jsem posléze analyzovala pomocí kódování, které
lokalizuje témata v textu a přiřazuje jim označení (Hendl, 2005, 247). Pomalu jsem si četla
terénní poznámky a přepisy rozhovorů a všímala jsem si kritických míst, tím jsem
postupně v datech odhalovala témata vztahující se k hlavním oblastem výzkumu (Hendl,
2005, 247). Při analýze shromážděných dat jsem se zaměřila zejména na kroky, které byly
pro rozvoj nadace podniknuty a zjišťovala jsem, jak se kolektiv adaptoval na probíhající
změny.
Zvolené téma se týká samotného fungování nadace, navíc jsem měla přístup i
k citlivým interním datům. Vystává tím otázka etiky. Všichni zúčastnění byli informováni
o tom, že součástí DP je zúčastněné pozorování z prostředí nadace. Záměr psát DP na téma
profesionalizace jsem s kolegyněmi v nadaci konzultovala a přímo jsem se ptala na jejich
názor. Už jejich reakce mě utvrdily v tom, že mé téma představuje zajímavý problém.
Jedna kolegyně mě např. varovala, že nebude o čem psát, neboť jde o něco, co už se dávno
dovršilo a druhá naopak profesionalizaci odmítala jako to, k čemu by se nadace neměly
uchylovat. Zvláště při analyzování dat získaných zúčastněným pozorováním jsem byla
velmi opatrná, neboť jsem měla na paměti případné, ne zcela etické, důsledky zveřejnění
citlivých informací. Data, která by měla zůstat interní, nejsou v práci uvedena.
Domnívám se, že poznatky získané v rámci výzkumu jsou relevantní. Avšak jsem si
vědoma toho, že skutečnost, že jsem zaměstnankyní VDV může být sporná. Proto jsem se
snažila zachovat při sběru, analyzování a kódování dat objektivní přístup. To znamená, že
jsem do analýzy nepromítala osobní hodnocení a vycházela jsem pouze z dat, která jsem
získala uvedenými metodami. Po dobu svého působení ve VDV a současného
zaznamenávání dat jsem usilovala o systematičnost, nadhled a odstup k dané problematice.
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Provedená studie nabízí reálný vhled do zákulisí VDV. Zprostředkovaně tak lze některé
poznatky přenést i do jiných nadací a přispět tím k jejich rozvoji.
4.2 Výzkumné otázky
Následující případová studie se zabývá doprovodnými jevy a změnami, které byly
spojeny s procesem profesionalizace Nadace Olgy Havlové. Jejím prostřednictvím
odpovíme na několik výzkumných otázek, které vyplývají z výše uvedených teorií.
První výzkumná otázka vychází z předpokladu, že dostatečná výše nadačního jmění
a jeho systematické zhodnocování jsou základními předpoklady profesionalizace nadace.
Na příkladu VDV tento předpoklad ověříme a popíšeme, jak se zvyšovalo nadační jmění a
jaký význam pro budoucnost nadace mělo čerpání příspěvků z NIF.
Odpověď na druhou výzkumnou otázku shrne ty teorie vzniku OOS, které
odpovídají důvodům, jež vedly k ustavení VDV a zahájení činnosti Nadace Olgy Havlové.
Třetí výzkumná otázka se týká vlivu organizačního izomorfismu na VDV. Zjistíme,
jaké formy organizačního izomorfismu byly v jeho vývoji zastoupeny a jakým způsobem
na něj působily. Uvedeme konkrétní příklady.
Čtvrtá výzkumná otázka se zaměří na strategické plánování a finanční management.
V teoretické části práce jsem uvedli, že důsledně implementovaná strategie je hlavním
předpokladem rozvoje každé organizace, neboť ji směřuje k okamžitému i dlouhodobě
udržitelnému úspěchu (Součková, 2009). V empirické části práce proto budeme sledovat,
jak je Nadace Olgy Havlové vedena a řízena. Zaměříme se také na to, zda dlouhodobě
zhodnocuje svůj majetek a popíšeme, jakým způsobem VDV spolupracuje se stávajícími
dárci a jak případně oslovuje nové.
Pátá výzkumná otázka vychází z teoretických předpokladů, které se vztahují
k organizační struktuře nadace. Ve třetí kapitole jsme uvedli, že toto téma není autory
jednoznačně nahlíženo a že je proto obtížné určit její optimální podobu, nicméně autoři se
v zásadě shodují, že demokratické řízení a účast všech aktérů na rozhodování bývá
spojována s OOS a uváděna v protiklad k byrokratickým strukturám. Profesionalizovaná
organizační struktura však podle Jantulové–Šťovíčkové (2005) vede sice k efektivnosti, ale
současně omezuje participaci na rozhodování. Naším záměrem v empirické části práce
bude mimo jiné zjistit, jak je tomu v konkrétním případě VDV. Především odpovíme na
otázku, zda byl vývoj VDV stabilní a zda probíhal v neměnném prostředí nebo zda se
naopak faktory vnitřního i okolního prostředí měnily natolik, že se jim sledovaná nadace
musela dynamicky přizpůsobovat. Následně odvodíme, zda je organizační struktura
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Nadace Olgy Havlové vzhledem ke svému vývoji mechanicky nebo naopak spíše
organicky uspořádaná (Keller, 2007, kapitola 3.7).
V odpovědi na šestou výzkumnou otázku určíme hlavní nástroje profesionalizace
nadace a shrneme, jak se profesionalizace projevuje v konkrétním případě VDV. Zjistíme,
jak VDV spolupracuje s profesionály a jaké nástroje využívá v oblasti komunikace
s veřejností.
5 Profil VDV
Poté, co jsme ozřejmili volbu předmětu výzkum, uvádíme stručnou charakteristiku
nadace Olgy Havlové. Před analýzou její profesionalizace považujeme za důležité čtenáře
nejprve seznámit s posláním a cíli nadace, s výší nadačního jmění a dalšími základními
daty, která jsou pro její budoucí rozvoj zásadní.
Ze záměru Olgy Havlové podporovat sociální integritu tím, že se VDV stane
zprostředkovatelem občanské pomoci, vyplynulo poslání nadace. Je uvedeno ve statutu
VDV: „Obecně prospěšným cílem je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní
a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o
sebe postarat. Svým působením se VDV snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání,
ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot“ (Statut, 2008).
Cíle VDV se od roku 1990 téměř nemění: „Působit na morální vědomí společnosti
a upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a v práci sociálních, zdravotnických,
školských či jiných institucí. Ochrana práv lidí se zdravotním handicapem, dětí, seniorů či
lidí sociálně znevýhodněných stojí na předním místě pozornosti VDV. Finančně i jinak jim
pomáhá co nejlépe se začlenit do společnosti a prožít důstojný život nehledě na situaci či
životní etapu, v níž se právě nacházejí. Zároveň VDV napomáhá rozvoji občanského
sektoru, především podporou neziskových organizací působících ve zdravotnictví,
sociálních službách, vzdělávání či podporujících a ochraňujících lidská práva. Ve
vyhlášených výběrových řízeních jim rozděluje prostředky, které získává formou darů od
domácích a zahraničních dárců, formou sbírek, grantů, příjmů z dědictví či z výnosů
vlastního jmění, případně jako výtěžek z benefičních akcí (Leták VDV, 2009).
5.1 Vznik a vývoj VDV
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Výbor dobré vůle založila Olga Havlová (1933-1996) začátkem roku 1990. O dva
roky později se z něho stala současně Nadace Olgy Havlové. Jednalo se o jeden a týž
subjekt, neboť IČO dané organizace nebylo změněno. Nadace byla registrována 23. září
1992. Po pěti letech došlo k organizačním změnám (vzhledem k nové zákonné úpravě) a
dne 14. prosince 1998 byla nadace zapsána v nadačním rejstříku pod složeným názvem
VDV - Nadace Olgy Havlové (Statut, 2008, Publikace 20 let VDV, 2010).
Současná předsedkyně SR Dana Němcová vysvětlila, co Olgu Havlovou vedlo
k založení VDV: „Olga se inspirovala dosavadní činností Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných (VONS) a po revoluci se zaměřila na pomoc těm, kteří jsou nespravedlivě stíháni
nepříznivými životními okolnostmi.“ (R2, 2011).
Člen SR Ivan Douda prozradil, jak vznikl název VDV: „Když jsme diskutovali o
vhodném názvu, Klement Lukeš s nadsázkou řekl: „Tak to se to rovnou může jmenovat
Výbor dobrý vůle! A bylo to.“ (R3, 2011).
Z provedených rozhovorů vyplynulo, že původní dobrovolnou společnost tvořili
výhradně přátelé Olgy Havlové, což bylo ke zkušenostem z uplynulých let oprávněné. Ivan
Douda dodává: „Lidi rozlišovala podle klíče je to křivák a není to křivák“ (R4).
Vývoj nadace můžeme na základě analýzy dokumentů a provedených rozhovorů
rozdělit na pět období, která přibližně vymezují důležité události či organizační změny.
První z nich lze ohraničit roky 1990 - 1992. Toto období zahrnuje spontánní
ustavení VDV, činnost založenou na dobrovolnictví a přátelských vztazích a končí změnou
právnické osoby z tehdejší dobrovolné společnosti VDV na VDV - Nadaci Olgy Havlové.
Současně jej charakterizuje stěhování z bytu manželů Havlových do kanceláří v centru
Prahy a zaměstnání některých dobrovolnice na hlavní pracovní poměr s pevnou
osmihodinovou pracovní dobou. Milena Černá k tomu podotýká: „Původně jsme neměli
intenci zřídit nadaci, ale postupně se nashromáždily určité finanční prostředky. Věnovaly
je firmy přicházející do Československa, naši zahraniční přátelé a filantropové. Tak
vznikla nadace, která měla spravovat majetek a podporovat ty, u nichž byla pomoc
nejnutnější“ (R1, 2011).
Druhé období je ohraničeno roky 1993 a 1997. Vyznačuje se strmým zvyšováním
počtu dárců a příznivců nadace, růstem nadačního jmění a vnitřním upevňováním
organizační struktury, v níž se objevili první profesionálové. Toto období začíná nástupem
Mileny Černé do funkce ředitelky VDV a končí rokem 1997, kdy nadace získala největší
objem darů od fyzických a právnických osob a současně rozdělila nejvíce příspěvků.
Tehdy ČR postihly povodně, zvedla se vlna vzájemné solidarity a VDV podporoval
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zasažené oblasti. Tento milník odpovídá změnám v organizační struktuře nadace, které
souvisejí se smrtí zakladatelky (27.1.1996) a nutností se s touto ztrátou vyrovnat, tak také
vnějším faktorům spojeným s donucovacím izomorfismem, (neboť v roce 1997 byla přijata
nová zákonná úprava nadací a NF a VDV se jí musel přizpůsobit).
Třetí období vymezují roky 1998 a 2001. V průběhu těchto let došlo
k personálnímu propadu, počet zaměstnanců nadace se postupně snížil z devatenácti na
čtyři. Současně klesal počet projektů, které nadace realizovala. Roku 1999 byl do
nadačního jmění vložen první příspěvek z NIF a toto období pomyslně ukončil rok 2001,
kdy VDV poprvé rozděloval příspěvky z výnosů prostředků NIF v programu Obyčejný
život (podpora OOS, které působí v oblasti sociální péče).
Čtvrté období trvalo přibližně od roku 2003 do roku 2008. V průběhu těchto let se
upevnila spolupráce s externisty a počet zaměstnanců se ustálil. Nadace fungovala jako
bezúhonná stabilní instituce, která vytrvale naplňuje své poslání. Současně se v roce 2003
zaměřila na cílenou komunikaci s veřejností. V této oblasti se však nedařilo dosahovat
větších úspěchů a počet dárců stagnoval. Rovněž počet doručených žádostí ze strany OOS
a fyzických osob pozvolna klesal a snížil se i objem udělených příspěvků.
Páté období trvá od roku 2008 dosud. V jeho počátku byla jasně stanovena potřeba
rozvíjet jednotlivé projekty tak, aby umožnily vhodné výstupy v oblasti PR a fundraisingu.
Posléze se dostavily první pozitivní výsledky. Vzrostla medializace VDV, přibylo
dobrovolníků a současně se nepatrně zvýšil počet dárců. V roce 2009 nadace zahájila první
fundraisingový projekt ve prospěch veřejné sbírky Dobra není nikdy dost.
5.2 Programové oblasti
Programové oblasti, v nichž VDV působí, jsou uvedeny ve výročních zprávách, na
webových stránkách nadace, v publikaci 20 let VDV nebo ve výše zmíněném letáčku.
Uváděny jsou celkem čtyři: oblast sociální, zdravotnictví, vzdělávání a ochrana lidských
práv (Statut, 2008).
Těmto oblastem odpovídá obecně prospěšná činnost nadace. Je důležité oddělovat
grantové programy (v jejichž rámci jsou rozdělovány příspěvky) a projekty, které nadace
realizuje, administruje a zaštiťuje nebo se na nich podílí.
Grantové programy odpovídají prvním třem uvedeným oblastem:
- sociální: Cesty k integraci, Senior, Obyčejný život - NIF, a Nová rodina.
- zdravotnictví: Sasakawa Astma Fund
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- vzdělávání: Fond vzdělání
Příspěvky udílené v rámci programu Cesty k integraci jsou určeny na podporu
sociálně či zdravotně znevýhodněných jednotlivců nebo organizací, které se jim věnují.
Fyzickým osobám VDV nejčastěji přispívá na kompenzační pomůcky, organizacím jsou
hrazeny výhradně základní pomůcky a materiální vybavení, které klienti přímo používají,
nikoliv provozní či mzdové náklady. V posledních dvou letech rozšířila nadace příspěvky
také na půjčování pomůcek do domácího ošetřování. Naproti tomu od 1. 1. 2007, kdy
vstoupil v platnost zákon o sociálních službách č. 108/2006, neposkytuje příspěvky na
asistenční služby (VZ 2010).
V roce 2010 zřídil VDV fond Senior, z jehož výnosu bude financovat projekty
organizací pečujících o seniory. Řadí se k nim i podpora hospicového hnutí. Kromě
zmíněného fondu nadace získává prostředky na grantová řízení Senior též z dědictví a
z výtěžků Benefičních koncertů dobré vůle (VZ 2010).
Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty OOS, které pomáhají sociálně
vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým lidem. Je financován z výnosu
prostředků NIF v nadačním jmění. Cílovými skupinami jsou osmnáctiletí opouštějící
dětské domovy a výchovné ústavy, lidé bez domova a zaměstnání, děti ulice, ženy a děti
jako oběti násilí. K tomuto programu se řadí projekty organizací činných ve vyloučených
romských komunitách, streetwork zaměřený na děti a mládež na ulici, komunitní projekty
sociální práce. Na projekty pro osoby se zdravotním postižením se toto grantové řízení
nevztahuje (VZ 2010).
Program Nová rodina se vztahuje k transformaci péče o ohrožené děti v ČR.
Hrazeny jsou potřeby pěstounských rodin a organizací usilujících o sanaci rodin11 nebo
pečujících o opuštěné děti. Příspěvky jsou udíleny z výnosu nadačního jmění (VZ 2010).
V rámci grantového řízení Sasakawa Asthma Fund jsou financovány aktivity, které
usnadňují život dětem s astmatem a alergiemi. Příspěvky jsou udíleny z výnosu jmění
uloženého na účtu v USA nadací The Nippon Foundation (VZ 2010). O nadační příspěvek
11

Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, patří sanace rodin k aktivizačním sociálním službám.

Jejím úkolem je prevence, tj. práce se selhávající rodinou, které hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy –
často z důvodů chudoby, nedostatečného bydlení či nedostatečného bytového vybavení – a také návrat dětí
z ústavní výchovy do biologické rodiny. Na rozdíl od jiných zemí se v ČR sanace rodin stala sociální
službou. Uskutečňuje se doprovázením rodin, asistencí v rodině a dalšími metodami sociální práce, které jsou
zaměřeny na zachování rodiny (Černá, VZ, 2010).
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ze Sasakawa Asthma Fund mohou kromě všech forem OOS žádat také nemocnice a dětské
léčebny (http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu/, 25.4.2011).
Ke stěžejním programům VDV patří Fond vzdělání. Formou stipendií jsou
podporovány děti z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin a děti se zdravotním
postižením. Podmínkou pro získání stipendia je dobrý prospěch a aktivní přístup ke studiu.
Poradní sbor Fondu vzdělání projednává žádosti o stipendia, následně je schvaluje SR.
Generálním partnerem programu je společnost ČSOB, částečně se na jeho financování
podílí také Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových.
Specifickou oblastí, k níž se dříve přímo vztahoval program Roma, je podpora a
ochrana lidských práv. „Její formy se rok od roku mění v závislosti na situaci v české
společnosti i ve světě. Z finančních rezerv nadace mohou být příležitostně podporovány
rodiny s přiznaným statutem uprchlíka, děti – uprchlíci bez rodinného zázemí či projekty
zaměřené na začleňování osob žijících ve vyloučených romských komunitách. Podpora
těchto projektů/jednotlivců se uskutečňuje prostřednictvím programů Obyčejný život,
Nová rodina a Fond vzdělání.“ (VZ 2010).
Z cílů programových oblastí vycházejí jednotlivé projekty. V současnosti
realizované projekty lze rozdělit na obecně prospěšné (Prázdniny, Kouzelný vrch,
Salzburské lékařské semináře, Letní jazyková škola) a na jeden fundraisingový (Běžci
dobré vůle.)
Prázdninové ozdravné pobyty v Chorvatsku pro děti z dětských domovů
zprostředkovává VDV od roku 1991. V rámci tohoto projektu každoročně odjíždí na tábor
k moři přibližně 600 dětí.
Projekt Kouzelný vrch probíhá ve spolupráci s Vysokohorskou klinikou v Davosu
ve Švýcarsku. Třítýdenní pobyt zde v každém z šesti let, kdy VDV projekt realizuje,
absolvovala skupina osmi dětí ze severu Čech, které trpí vážnými formami astmatu.
Mezinárodní organizace Open Medical Institut společně s American Austrian
Foundation každoročně pořádají 30 odborných týdenních seminářů v Salzburgu. Semináře
jsou určeny lékařkám a lékařům z 25. zemí střední a východní Evropy. VDV administruuje
přihlášky z ČR od roku 1993, kdy mu projekt předal Open Society Fund.
V roce 2002 VDV zahájil (díky podpoře ze strany partnerské obchodní společnosti)
zajímavý projekt zaměřený na jazykové vzdělávání dětí z dětských domovů. V roce 2002
se mu říkalo Zlatý dukát a v roce 2003, vzhledem k poněkud nižší finanční dotaci, Stříbrný
groš, přičemž v obou případech se jednalo o prázdninové jazykové kursy pro
znevýhodněné děti.. V letech 2004 až 2008 nebyly pro nedostatek prostředků tyto ani
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podobné projekty realizovány. Posléze se však podařilo získat nové partnery a díky tomu
mohl být projekt (pod názvem Letní jazyková škola) obnoven. V roce 2009 proběhl
anglický jazykový tábor v Čechách (pro třicet dětí) a v roce 2010 absolvovaly tři vybrané
dívky kurz přímo ve Velké Británii.
Projekt Běžci dobré vůle byl zahájen v roce 2009, kdy se VDV stal charitativním
partnerem pořadatele běhů a maratonů v centru Prahy. Jeho smyslem je oslovit běžce, kteří
poběží za nadaci a shromáždí tak prostředky ve prospěch VDV. Podařilo se získat několik
firemních partnerů, kteří projekt finančně podpořili a jejichž zaměstnanci tvořili týmy
běžců. Postupně se k VDV přidali i jednotliví běžci, kteří zahájili vlastní fundraisingovou
činnost nebo poskytli nadaci dar. Díky projektu na konto Dobra není nikdy dost přibylo
125 tisíc korun. Přehled současných programů a aktivit VDV uvádí schéma číslo 1.
Vzhledem k výši prostředků, které měl VDV v jednotlivých letech k dispozici, se
měnil počet realizovaných projektů. V roce 1995 nadace řídila nebo administrovala dvacet
projektů. Až do této doby počet projektů každoročně rostl.
V letech 1996 – 1998 se počet projektů neměnil. Roku 1999 klesl na 16 projektů.
Následně, až do roku 2000, zůstával přibližně stejný.
Schéma č. 1: Programové oblasti, grantová řízení a v současnosti realizované projekty
(zdroj: Leták VDV, 2009):
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V roce 2000 klesl na čtyři projekty a tak tomu bylo i mezi lety 2004 až 2008.
V roce 2009 k nim přibyl nový a jediný fundraisingový projekt Běžci dobré vůle a
současně proběhla osvětová kampaň Kroky k integraci. V roce 2010 nadace realizovala
stejně jako v roce předchozím pět projektů. K ukončení některých programů a na ně
navazujících projektů docházelo kvůli různým možnostem podpory ze strany partnerů,
které nadace měla v průběhu svého vývoje. V této souvislosti můžeme např. citovat
Výroční zprávu za rok 2008: „Při financování programů ve prospěch romské minority
působí VDV pouze okrajově. K programu Roma nemá stálé zdroje“ (VZ 2008, 31).
Kromě v současnosti realizovaných projektů VDV příležitostně vydává odborné či
tematicky zaměřené publikace a provozuje prodejní galerii. Galerie VDV ve Zlaté uličce
číslo 19 nabízí výrobky několika OOS, jež Nadace Olgy Havlové podporuje. Galerie na
Pražském Hradě poskytuje chráněným dílnám a dalším, jejichž výrobky prodává, výtěžek z
prodeje, čímž pomáhá rozvíjet jejich sociální podnikání.
5.3 Složení správní rady
Správní rada (SR) má devět členů, dle statutu (2008) nesmí počet členů klesnout
pod pět. Jejich funkční období je pětileté, přičemž opětovné zvolení je možné. Statut blíže
nespecifikuje, za jakých okolností nebo podmínek k němu smí docházet.
V první SR zasedala současná ředitelka. Roku 1997 byla nucena na členství ve SR
rezignovat, ustanovení tehdy přijaté novely ZNNF č. 227/1997 Sb. totiž nepřipouští, aby
člen SR vykonával současně funkci ředitele. Nicméně z rozhovorů se členy SR, které jsem
provedla, vyplývá, že role Mileny Černé se změnila pouze formálně, členy SR je nadále
vnímána jako „klíčová“ (R2, R

4,

R 5, 2011). Tabulka číslo 2 znázorňuje, jak se měnilo

složení SR:
Tabulka číslo 2: Členové SR
Člen/ka SR,
příjmení

jméno

Členství

Členství

Důvod ukončení

od roku

ukončeno

členství

Poznámka
členka VONS,

Bednářová

Otka

1990

1992
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disidentka

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

zaměstnanec banky,
Beneš

Josef

2008

dosud

která spravuje velkou

členem

část jmění VDV
mnohonásobná

Čáslavská
Černá

Věra
Milena

1990
1991

1996
1997

čestná členka

olympijská vítězka

ZNNF

disidentka a "lékařka

č.227/1997 Sb.

chartistů"

dosud
Douda

Ivan

1990

členem

psycholog, disident
honorární konzul v

Fennekold

Heinz

2005

čestný člen

Německu
tehdy tajemník

Hanzel

Vladimír

Havel

Ivan M.

Honová

Eva

Hranáčová

Eliška

2007
2002

dosud

prezidenta republiky,

členem

disident

dosud

profesor, přednáší na

členem

MFF UK, disident

1997

1990

1997

zemřela

právnička

rezignovala,

ředitelka

změna státu

zdravotnické školy,

trvalého pobytu

disidentka
herec,
handicapovaný

Kašpar

Josef

1990

2001

rezignoval

bývalý disident

Klenerová

Marcela

1990

1997

nejasné

disidentka

rezignovala, zpěvačka, disidentka,
Kubišová

Marta

1992

1996

pracovní vytížení

mluvčí Charty 77
psycholožka,

Langošová

Gaba

1990

1994

nejasné

disidentka,
novinář, nevidomý

Lukeš

Klement

1990

Malý

P. Václav

1990

Moserová

Jaroslava

1997

2000

zemřel 2.11.2000

disident

dosud

světící biskup

členem

pražský, disident

2006 zemřela 24.3.2006
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předsedkyně SR,
Němcová

Dana

1995

dosud

psycholožka, mluvčí

členkou

Charty 77

dosud
Novák

Miroslav

2010

členem

ředitel PR agentury
členství ve

Rejchrt

Miloš

Sternbergová Francizska

2002

2009

1990

dosud

statutárním orgánu

evangelický farář,

jiné OOS

disident
místopředsedkyně SR
zaměstnanec banky,

rezignoval, změna která spravuje velkou
Tománek

Milan

1998

2007

pracovní pozice

část jmění VDV
filmová

Václavová

Ljuba

1998

dosud

dokumentaristka a

členkou

scénáristka

Zdroj: Výroční zprávy VDV 1992 – 2010, analýza rozhovorů
5.4 Složení dozorčí rady
Dle statutu (2008) tvoří dozorčí radu alespoň tři členové. Je kontrolním orgánem
VDV. Funkční období členů DR je tříleté. Opětovné zvolení za člena DR je možné. Stejně
jako v případě SR je jejich členství automaticky opakovaně prodlužováno.
Ačkoliv se jedná spíše o formální orgán, jedna členka se přímo podílí na
fundraisingu. AK, v níž pracuje jako daňová poradkyně, každoročně organizuje benefiční
koncerty ve prospěch VDV. „Během patnácti let se při koncertech dobré vůle vybralo
celkem 16 mil. korun“ (Publikace 20 let VDV, 2010).
Dozorčí rada byla ustavena až na základě ZNNF č. 227/1997 Sb. Od této doby
zůstává téměř ve stejném složení, jak vyplývá z tabulky číslo 3:
Tabulka číslo 3: Členové DR
Člen/ka SR,
příjmení

jméno

Členství

Členství

od roku

ukončeno
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Navrátilová Helena

1997

dosud

Pištorová

Magda

1997

dosud

Emanuel

Šíp

1997

2001

Stolár

Jan

2002

dosud

Zdroj: Výroční zprávy VDV 1997 – 2010
5.5 Kancelář
Z dokumentů i provedených rozhovorů vyplývá, že VDV vznikl jako „dobrovolná
společnost,“ kterou tvořili přátelé Olgy Havlové, k nimž se postupně přidala skupinka
dobrovolnic. Členové VDV se scházeli v bytě Havlových na Rašínově nábřeží. Na tehdejší
uspořádání vzpomíná Milena Černá s jistou nostalgií: „Do kanceláře, kterou tvořil malý
pokojík, se vešel jeden stůl, jedna židle a nástěnka. Na ni se lepily papírky, spousty
papírků, které upozorňovaly, kdo přijde, komu se musí zavolat, co se má udělat.
Dobrovolnice si chodívaly pro balíky žádostí a poté se vracely s dopisy připravenými
k podpisu. Bylo to docela veselé“ (R1, 2011).
V roce 1992 proběhly zásadní změny. Nadace se přestěhovala do prostorných
kanceláří na Senovážném náměstí, kde sídlí dodnes. Některé z dobrovolnic získaly ve
VDV zaměstnání. Současně byli přijati noví zaměstnanci, a to již na základě přijímacích
pohovorů, nikoliv osobního přátelství. Také byla ustavena funkce ředitele.
Ve statutu VDV je uvedeno, že ředitel je výkonným orgánem a je podřízen SR.
Statut mu však přiznává široké pole působnosti: „zajišťuje zejména správní, organizační a
administrativní činnosti, řídí zaměstnance, zajišťuje obsahovou a organizační přípravu
jednání SR, uzavírá smlouvy týkající se správy a zajišťuje jejich provádění, zajišťuje
přípravu a audit roční účetní závěrky a přípravu výroční zprávy a odpovídá za
administrativu a výkon správy nadačního jmění. Ředitel VDV se zúčastní zasedání SR
VDV s hlasem poradním,“ (Statut, 2008).
5.6 Sesterské organizace
Mezi roky 1990 – 1993 se v zahraničí ustavila síť sesterských organizací. Tyto
„pobočky“ vznikaly samostatně dle zákonů jednotlivých zemí a nebyly právně ani
organizačně spojeny s VDV. Každá z nich měla vlastní způsob, jak podporovat programy
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nadace. (Např. pobyty dětí z českých dětských domovů v Alpách, pořádání benefičních
koncertů a veřejných sbírek ve prospěch VDV v Praze apod.)
V letech 1992 až 1995 měl VDV „tety,“ jak se jim také přezdívalo:
- ve Francii – Association Olga Havel France, Kamila Leclerc,
- v Kanadě – Olga a Karel Velanovi, Německu – Deutsche Freunde und Förderer
der Olga Havel Stiftung e.V.,
- v Rakousku – Werk des guten Willens,
- dvě v Holandsku - The Olga Havel Foundation a Olga Havel Stichting
- v Norsku – The Commitee of Good Will - Olga Havel Foundation Norway,
- ve Švédsku – Swedish Commitee of Good Will The Olga Havel Foundation
- dvě ve Švýcarsku: Association Olga Havel Branche Helvetique a Stiftung „Gutter
Wille“ c/o Mrs. Katia Sprüngli,
- ve Velké Británii – The Olga Havel Foundation London,
- v USA - The Olga Havel Foundation Coblence and Warner, New York.
Některé z nich svou činnost postupně omezily či ukončily. V této souvislosti cituji
ředitelku VDV: „Po roce 2004, kdy se ČR stala členskou zemí EU, se zdálo, že již stojíme
v jedné řadě s vyspělými zeměmi a úloha sesterských organizací ztratila svou dřívější
naléhavost“ (R1, 2011). Dodnes zůstaly aktivní pouze tři „pobočky“ z původních dvanácti:
Canadian Czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation, Olga Havel Foundation
Nippon, která spravuje Sasakawa Asthma Fund z vkladu japonské nadace The Nippon
Foundation a Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung e.V., spolek, který
podporuje tzv. přeshraniční spolupráci, sociální a vzdělávací projekty v ČR (VZ, 2008,
37). K tomu, jak sesterské organizace fungovali můžeme využít ilustraci v podobě citátu
jednoho z členů SR: „Jendou nám chtěli ze Švýcarska poslat vagón čokolády. Ale byl to
nesmysl, čokoláda tady přece byla. To, co chybělo, byly počítače. Tak jsem řekl, ať
dovezou počítače! A oni opravdu dovezli Mackintoshe. VDV byl na síti dříve než Hrad, to
bylo něco!“ (R10, 2011).
5.7 Poradní sbory
Statut (2008) uvádí, že „SR ustavuje poradní sbory. Poradní sbor může být zřízen jako
trvalý poradní orgán VDV nebo jako orgán ad hoc. Poradní sbor má nejméně 3 členy.“
V současné době má nadace tři trvalé poradní sbory, expertní sbor k projektu Sasakawa
Asthma Fund, porotu pro udílení Ceny Olgy Havlové (laureáti i přes závažný zdravotní
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handicap našli způsob, jak pomáhat ostatním) a poradní sbor k projektu Fond vzdělání.
Každý z těchto sborů se schází v sídle nadace jedenkrát ročně. Žádný z jeho členů se
neúčastní jednání SR a naopak členové SR se nepodílí na rozhodování poradních sborů.
K tomu, proč byly ustaveny se předsedkyně SR vyjádřila takto: „Protože finance byly
omezené a rozhodování o výši prostředků rozdělovaných v určitých projektech nebylo
snadné, vznikaly poradní sbory složené z odborníků, kteří nám měli toto rozhodování
ulehčit“ (R2, 2011). Úkolem poradních sborů však nebylo pouze usnadnit rozhodování, ale
také poskytnout určitou záruku spravedlivého rozdělení příspěvků. Projevila se tak potřeba
odbornosti, která správní radě v některých oblastech chyběla.
5.8 Diskuse teorií vzniku
Nadace a nadační fondy (NF) mohou vznikat již jako profesionální instituce, pokud
je například zakládají obchodní společnosti v rámci konceptu své společenské
odpovědnosti, avšak z výše uvedených shrnutí vyplývá, že to není případ VDV. Nyní
určíme, která z teorií vysvětlujících vznik OOS, které jsme shrnuli ve druhé kapitole, se
okolnostem ustavení VDV nejvíce přibližuje.
Vznik VDV, v roce 1990 ještě dobrovolné společnosti, provázelo spontánní nadšení
skupiny přátel, disidentů, kteří se rozhodli odpovědně přistoupit k řešení tehdy palčivých
společenských problémů a podněcovat občanskou solidaritu a svépomoc. V první publikaci
VDV, která vyšla v roce 1990 o tom svědčí citát jeho zakladatelky: „Dosavadní
dlouhodobá sociální politika odsunula ty, kteří se o sebe bez cizí pomoci nemohou
postarat, do izolace ústavů a zařízení, kde chybí často základní podmínky k důstojnému
životu…Tak jako ve všech oblastech života, měl stát monopol i v sociální sféře. Proto
dosud převládá názor, že je o všechny nemocné a nemohoucí u nás dobře postaráno. Zvykli
jsme si o tom nepochybovat. Stali jsme se tak všichni spoluzodpovědni za současný stav“
(Výbor dobré vůle, 1990, 4).
Lidé, které kolem sebe shromáždila tehdejší manželka prezidenta, se přihlašovali
zejména k programovému prohlášení Charty na osmdesátá léta při OSN12, které jako
12

„Charta na osmdesátá léta byla vyhlášena organizací Rehabilitation International v roce 1981. Rok 1981 byl Valným

shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem zdravotně postižených osob a současně zahájil dekádu (1983 – 1992)
věnovanou osobám se zdravotním postižením. Roku 1982 Valné shromáždění OSN přijalo Světový akční program
činnosti týkající se zdravotně postižených osob (World Programme of Action Concerning Disabled Persons), který je
nejvýraznějším výsledkem Mezinárodního roku zdravotně postižených. Tento program zdůrazňuje právo
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závazné podepsala i vláda tehdejší ČSFR. Občanům se posléze snažili otevřít oči tím, že
porovnali jednotlivé články tohoto programu se skutečností, jaká byla v Československé
republice na počátku let devadesátých. Poukazovali na to, kolik změn je třeba udělat, aby
se situace alespoň zlepšila a vyzvali „lidi dobré vůle“ ke spolupráci. (Výbor dobré vůle,
1990, 5)
Kontext, jaký byl pro toto období charakteristický, vystihuje teorie heterogenity
poptávky, neboť VDV tehdy poukazoval na společenské potřeby v sociální a zdravotní
oblasti, které nebyly uspokojeny. Ve výše uvedeném citátu je zřejmá jistá naléhavost. Lidé,
kteří se k myšlence VDV přihlásili, nechtěli podněcovat stát, aby se o dané problémy
postaral, ale naopak je chtěli odpovědně řešit vlastní iniciativou.
Intenci naplňovat úlohu gap filler, o které v rozboru teorie vzniku OOS vzhledem k
heterogenitě potřeb mluví Weisbrod (1988) dokládá mimo jiné citát Otky Bednářové:
„Budeme organizovat sbírky, pořádat benefiční koncerty a sportovní utkání, budeme
oslovovat umělce, aby přispěli i finančně tam, kde stát prostě nemá prostředky“
(Bednářová, Výbor dobré vůle, 1990, 14).
Opět můžeme odkázat na to, že pro první fázi vývoje VDV byla nejdůležitějším
podnětem heterogenita poptávky společenských potřeb. Vzhledem k tomu, že mnozí lidé
nečekali, až se reorganizuje systém sociální a zdravotní péče, ale sami chtěli uspokojit
nenaplněné potřeby handicapovaných a jinak znevýhodněných občanů, mohla Olga
Havlová v listopadu 1995 konstatovat:
„Na počátku roku 1990 nás bylo jen pár a nevěděli jsme, kde dřív začít. Po pěti
letech neziskový sektor pokrývá veškeré obory společenské činnosti…Snaží se pokrýt ty
oblasti, které stát svými kompetencemi nezabezpečuje, anebo je pokrývá nedostatečně“
(Olga Havlová v dopise 4. konferenci NNO 10.11.1995).

handicapovaných osob na rovné příležitosti, jaké mají ostatní občané a obsahuje první ustanovení svého druhu ohledně
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v rámci OSN. Stanoví, že „všeobecný společenský systém,
jako jsou fyzické a kulturní prostředí, bydlení, doprava, sociální a zdravotní služby, vzdělávací a pracovní příležitosti,
kulturní a sociální život, včetně sportovních a rekreačních aktivit, mají být přístupné pro všechny.“
Mezinárodní rok zdravotně postižených a světový akční program byly impulsem pro Dekádu OSN věnovanou osobám se
zdravotním postižením“
(Poradna pro občanství,
občanská a lidská práva
(http://poradna-prava.cz/diskriminace/standardy-1.phtml.htm.
[online]. [cit. 14.6.2011]).
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V prvních letech své existence se VDV velmi zasazoval o rozvoj zdravotní a
sociální péče v ČR, protože v těchto oblastech byla nutnost podpořit občanské iniciativy
velmi naléhavá. Vzhledem k různé výši prostředků, které nadace měla v průběhu svého
vývoje k dispozici, ale i z jiných důvodů, postupně docházelo k ukončení některých
projektů. Důležitým faktorem, který počet projektů ovlivňoval, byly i cílové skupiny a
reálné potřeby ve společnosti. Případně také podpora téže oblasti různými institucemi.
Když na mapě sociálních služeb ubylo bílých míst a některé potřeby byly již zajištěny,
nebylo nutné se na ně dále soustředit. VDV se dodnes snaží působit zejména tam, kde se
prostředků nedostává. Pokud jsou některé společenské potřeby již dobře saturovány, obrací
svou pozornost jiným směrem. Tuto tendenci vysvětluje teorie komplementarity, jíž
rozvinul Salamon v roce 1987 a kterou rovněž zmiňujeme ve druhé kapitole. Můžeme
shrnout, že v tomto směru jí činnost VDV odpovídá, aniž by se vylučovala s teorií
různorodé společenské poptávky. Naopak, obě zmíněné teorie byly v případě VDV
zastoupeny.
Je na místě podotknout, že Salamon (1987) ve své analýze různých teorií vzniku
OOS upozornil, že tyto bývají vzájemně provázány. Zdá se, že tomu tak bylo i v případě
vzniku VDV, neboť mu odpovídá také další z uvedených teorií, totiž teorie sociálních
podnikatelů. Způsob, jakým chtěla Olga Havlová dosáhnout společenských změn a
rozhodnost, s níž získávala další členy a příznivce VDV, je důkazem, že k dobročinnosti ji
nevedly pouze ty okolnosti, že se stala manželkou prezidenta, nýbrž především fakt, že
měla jasnou vizi, čeho je třeba dosáhnout a byla neúnavnou sociální podnikatelkou.
Můžeme to doložit například citátem současné ředitelky VDV: „Olga navštěvovala
ministry školství, zdravotnictví, sociálních věcí a s cílem dosáhnout změn je upozorňovala,
jaké problémy se vyskytují v jejich oboru. Byl to však příliš ambiciozní úkol. Na úrovni
centrálního úřadu státní správy je těžké dosáhnout změny jen tím, že se poukáže na
nedostatky. Olga se proto rozhodla převzít iniciativu do vlastních rukou, zřídit nadaci a
pomáhat v konkrétních případech“ (R1, 2011).
Jako ilustraci k úvaze nad příčinami vzniku a existence VDV lze citovat názor
jednoho ze současných členů SR: „Podle mě VDV ztělesňuje smysl všech těch
porevolučních snah!“ (R5, 2011).
V závěru této podkapitoly jako ilustraci a současně jako úvod pro kapitoly
následující cituji Olgu Havlovou, která se nad příčinami vzniku a úlohou OOS zamýšlela
takto: „Občanské iniciativy vznikají tam, kde vzniká nějaká potřeba. Vždyť je vytvářejí
sami občané. A to je také doklad oprávněnosti jejich existence. Přála bych si, aby nadace a
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nevládní neziskové organizace samy byly vzory chování ve volbě svých cílů, prostředků a
metod. Nebude-li možné jim cokoliv vytknout, získají respekt i u těch lidí, kteří prozatím
na jejich důležitou úlohu ve společnosti nevěří.“ (Paní Olga Havlová v dopise 4.
konferenci NNO 10.11.1995).
6 Profesionalizace VDV
Poté, co jsme nadaci v základních obrysech představili, přistupujeme k samotné
analýze její profesionalizace. Následně budeme sledovat, jak se VDV v průběhu dvaceti let
své činnosti vyvíjel, jakým způsobem probíhala jeho profesionalizace, zda a jak k ní byl
motivován a do jaké míry se tento proces daří v rámci současného managementu
naplňovat. Zaměříme se například na způsob rozdělování příspěvků a evidenci přijatých
darů, budeme zjišťovat, jak fungují jeho řídící orgány a kdo odpovídá za vedení nadace.
Současně budeme sledovat, jak v případě VDV probíhá spolupráce s profesionály
a dobrovolníky a popíšeme, jakým způsobem VDV komunikuje s veřejností a oslovuje
stávající i potenciální dárce.
6.1 Majetek nadace
Majetek nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek. Nadační jmění se skládá z
peněžních prostředků, cenných papírů vydaných státem, cenných papírů, za jejichž
splacení se stát zaručil, dluhopisů vydaných bankami…Ostatní majetek VDV může být
tvořen peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitými a movitými věcmi (Statut,
2008). Tabulka č. 4 čtenáře seznamuje s vývojem nadačního jmění a s výší příspěvků
udělených VDV v celkem šesti etapách rozdělování NIF. Nakládání s prostředky, které
VDV získal na základě usnesení Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky (1992)
z NIF, je upraveno smlouvami uzavřenými mezi Fondem národního majetku a VDV.
Můžeme si všimnout, že pro budoucnost VDV mělo čerpání příspěvků z NIF velký
význam, neboť díky nim bylo možné nadační jmění postupně (celkem šestkrát) zvyšovat.
Díky vysokému nadačnímu jmění jsou náklady na roční provoz nadace zcela pokryty
pouze z výnosů tohoto jmění a poskytnuté příspěvky se tak téměř rovnají přijatým darům,
jinými slovy dary, které nadace obdrží od fyzických a právnických osob, jsou v daném
roce rozdány formou příspěvků bez jakéhokoliv snižování o administrativními náklady. To
dokládá tabulka č.7, v níž analyzujeme náklady na správu nadace.
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Tabulka č. 4: Výše nadačního jmění
Vložená
Datum
částka
28.5.1999
500 000 Kč
24 474 000
19.11.1999
Kč
18 435 000
23.4.2002
Kč
2.4.2003 6 186 000 Kč
19.12.2003 4 667 000 Kč
10 853 000
30.11.2004
Kč
27.10.2006 2 378 000 Kč

27.7.2007

15 000 000
Kč

7.9.2010

13 580 000
Kč

Celkem

96 073 000
Kč

Poznámka
Povinný vklad
Příspěvek z NIF
Příspěvek z NIF
Příspěvek z NIF
Příspěvek z NIF
Příspěvek z NIF
Příspěvek z NIF
Vloženo vlastnické právo
k jednotce č. 307, nebytový
prostor v domě č. p. 994/2,
Senovážné náměstí, Praha 1
Rozhodnutím Správní rady
VDV ze dne 7. září 2010
bylo do nadačního majetku
vloženo 7 ks dluhopisů
ČESKÉ
EXPORTNÍ
BANKY
a.s.,
každý
o nominální hodnotě 100
000,- USD.
Nadační jmění

Zdroj: Výpis z nadačního rejstříku, výroční zprávy 1999 – 2010
Ostatní majetek VDV se převážně skládá z finančních a věcných darů fyzických a
právnických osob a případně dědictvím. Tyto prostředky jsou průběžně rozdělovány do
fondů (např. Fond vzdělání, Fond senior) a následně se z nich udílejí příspěvky v rámci
grantových řízení nebo se zajišťuje finanční krytí jednotlivých projektů.
Hospodářský výsledek za každý kalendářní rok je převáděn do rezervního
(provozního) fondu (Výpis z NR, 2011, Statut, 2008, VZ, 2007, 2008, 2010).
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6.2 Finanční řízení
Zejména ředitelka VDV a finanční manažerka přistupují ke svěřeným prostředkům
velmi odpovědně. Uvědomují si význam dlouhodobého zhodnocování majetku vzhledem
k udržitelnosti nadace. V rámci zúčastněného pozorování jsem zjistila, že finanční
záležitosti ohledně výše rozdělených příspěvků řeší ředitelka s finanční manažerkou mimo
jednání správní rady. Jaký objem prostředků může SR žadatelům rozdělit v rámci
grantových řízení se odvíjí od stavu jednotlivých fondů a aktuální výše výnosů. V těchto
záležitostech se ředitelka nejlépe orientuje: „Za finanční řízení nadace plně odpovídám,
Eva je v těchto záležitostech mou pravou rukou“ (R1, 2011).
Výše uvedené potvrzují i rozhovory provedené se členy SR, v nichž mě všichni
respondenti, pokud jsem jim položila otázku na strategické plánování nebo finanční řízení
jednohlasně odkázali na ředitelku. Za všechny cituji odpověď pana Doudy: „K tomu by se
nejlépe vyjádřila Milena, která má největší přehled. Strategické úvahy s kým spolupracovat
a kam dát peníze řeší ona. Vždycky řekne, co je pro nás dobré udělat a vysvětlí proč“ (R3,
2011).
Správu nadačního jmění VDV zajišťuje profesionální bankovní instituce, jejíž
ředitel je od 1998 současně členem SR. Josef Beneš, který předchozího ředitele v této
funkci nahradil v roce 2008 se k otázce zhodnocování majetku VDV vyjádřil takto:
„Za dvacet let existence VDV se v této oblasti udělal obrovský kus práce. Myslím
si, že nadace tohoto typu a této velikosti udělala správný krok v tom, že uznala potřebu
práce profesionála, který má v oblasti finančního trhu a bankovnictví zkušenost. Dříve tam
nebyl nikdo, kdo by tohle dělal. Ale když si nadace spočítá náklady na člověka, který se
zabývá profesionální správou jmění, tak se jí to jednoznačně vyplatí. Avšak finanční
správa samozřejmě nepřináší žádný výrazný efekt, jde především o to, že je co spravovat.
Nadace žije z velmi kvalitní práce, která byla odvedena v první dekádě její existence.
Určitě si dokážeme představit, že kdyby Olga Havlová byla nadále činná, tak by nadace i
v té druhé dekádě asi nahromadila více peněz, neboť její možnosti by byly větší, ale i přes
to si myslím, že právě i díky výši jmění má tato nadace obrovský potenciál do budoucna“
(R5).
Z ostatních rozhovorů vyplývá, že přibližně od roku 1998 se někteří představitelé
VDV začali zamýšlet nad tím, jak koncepčněji spravovat majetek. Předsedkyně SR mi
například sdělila: „Vycházeli jsme z analýzy daného stavu, kterou zpracovala ředitelka, ta
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měla optimální přehled. Bylo potřeba, aby ty hřivny nebyly jenom někde uloženy, ale aby
také zajistily dlouhodobé výnosy a nejednalo se už jen o rozdělování financí“ (R2, 2011).
6.3 Grantování
„VDV usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, pokrývala celé území České
republiky, aby sledovala odbornou úroveň služeb a aby odpovídala aktuální společenské
potřebě“ (Publikace 20 let VDV, 10). Na webových stránkách lze najít podmínky pro
podání žádosti. Příspěvek může být poskytnut všem právním formám OOS a fyzickým
osobám. Před tím, než jsou žádosti předloženy k jednání SR, selektuje ředitelka ty, které
neodpovídají

cílům

nadace.

Na

tyto

žádosti

sama

písemně

odpovídá“

(http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu/, 25.4.2011).
Tabulka číslo 5 uvádí, v jaké výši se pohybovaly příspěvky v letech 1995 – 2010,
s přihlédnutím k nadačním příspěvkům udíleným v programu Obyčejný život – NIF
(sociální a zdravotní oblast) z výnosů prostředků NIF.
Tabulka č. 5: Výše udělených nadačních příspěvků 1995 – 2010

Nadační
příspěvky

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

71 772 294
55 908 171
80 530 247
30 884 323
11 447 909
12 141 341
14 201 378
32 984 901
22 378 464
20 847 520
22 114 446
20 226 347
7 295 461
7 683 520
9 156 575
6 386 965

Příspěvky z
výnosů
prostředků NIF

966 488
1 407 797
1 667 514
1 192 635
1 192 973
1 370 423
1 548 869
1 929 619
2 060 675
2 040 446

Zdroj: Výroční zprávy 1995 – 2010
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71 772 294
55 908 171
80 530 247
30 884 323
11 447 909
12 141 341
15 167 866
34 392 698
24 045 978
22 040 155
23 307 419
21 596 770
8 844 330
9 613 139
11 217 250
8 427 411
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Graf číslo 1 znázorňuje výši udělených nadačních příspěvků v letech 1995 – 2010 a
rovněž (zeleně) znázorňuje příspěvky udělené z výnosů prostředků NIF v programu
Obyčejný život. Ty byly poprvé rozdělovány roku 2001, neboť první čerpání NIF proběhlo
19. listopadu 1999 a výnos z tehdy připsané částky 24 474 000 Kč bylo možné
prostřednictvím grantového řízení rozdělit až v průběhu roku 2001.
Možnosti, jaké nadace měla v oblasti grantování, odpovídají struktuře darů, které
nadace obdržela od fyzických a právnických osob. Z těchto darů byly financovány projekty
a rozdělovány příspěvky jednotlivým žadatelům či organizacím.
V letech 1993 až 1998 VDV realizoval projekt Zdraví na severu Čech, který financovala
společnost ČEZ, proto jsou sloupce v grafu č. 1 v prvních čtyřech letech poměrně vysoké.
Můžeme si všimnout, že dary, které nadace v těchto letech obdržela, a tím i příspěvky,
které poskytovala, pozvolna klesaly s výjimkou roku 1997. Tehdy naopak vzrostly a
převýšili 80 000 000 Kč. V tomto roce totiž ČR postihly ničivé povodně a zvedla se vlna
vzájemné solidarity. VDV obdržel velké množství darů určených právě na podporu oblastí,
které byly povodněmi nejvíce zasaženy. Stejně tomu bylo i v roce 2002, kdy naši republiku
zasáhly povodně s možná ještě drtivější silou. V této době však již byla česká
organizovaná občanská společnost podstatně rozvinutější a VDV představoval jednu
z mnoha organizací, které se v této oblasti angažují. Vzhledem k tomu obdržel dary určené
na pomoc povodněmi zasaženým oblastem v menší míře než před pěti lety. Mezi lety 2002
a 2006 nadace získávala významné finanční částky od Všeobecné zdravotní pojišťovny
určené na projekt Velika, v jehož rámci se konaly ozdravné pobyty pro onkologicky (či
jinak vážně nemocné) dětské pacienty v Řecku. Roku 2007 VDV projekt Velika financoval
bez spolupráce s VZP a proběhl v omezené míře, v roce 2008 se již neuskutečnil.
Autoři studií zaměřených na činnost nadací se shodují v tom, že nadace by měly
evaluovat výsledky své činnosti, a to nejen ve smyslu kolik bylo rozděleno příspěvků, ale
rovněž by měly zjišťovat, jaký měly tyto prostředky dopad na společnost (vzhledem
k tomu, jakým způsobem byly využity). To ve VDV zatím není běžnou praxí. Současně je
zřejmé, že s účastí více dárců a partnerů by pomoc byla efektivnější. Představitelé nadace
dobré jméno VDV v mnoha ohledech přeceňují a ne příliš vysoké příspěvky mají tendenci
omlouvat, což dokládá následující citát: „Když organizace, která žádá o 200 000 dostane
od VDV jenom 20 000, tak je pravda, že to žádný problém nevyřeší. Ale má to váhu, daná
organizace se pak v dalších žádostech může prezentovat tím, že si získala důvěru VDV a to
jí pomůže ty prostředky sehnat jinde“ (R10, 2011).
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Graf č. 1: Přehled výše nadačních příspěvků udílených v letech 1995 - 2010
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Zdroj: Výroční zprávy 1995 – 2010
Nově vzniklé organizace VDV obvykle podporuje až po určité době, kdy se lze
přesvědčit o jejich dlouhodobé prospěšnosti. Také platí, že žadatelům nebývá udělen
příspěvek ve dvou po sobě následujících grantových obdobích. „Aby si nemysleli, že je to
samozřejmost“ (záznam zúčastněného pozorování, 16.3.2011). Podpora OOS ze strany
VDV je skutečně spíše příležitostná, což je způsobeno také tím, že mnoho projektů,
nemůže být podpořeno vzhledem k nedostatku financí, což VDV neskrývá. Na tomto místě
mohu citovat dopis, který byl z kanceláře VDV odeslán 17. května 2005 k rukám ředitele
jedné z OOS, které v grantovém řízení neuspěly: „Vážený pane, s politováním Vám
oznamuji, že SR neschválila poskytnutí nadačního příspěvku…Vaší organizaci. Bohužel,
v letošním roce obdržela nadace 238 žádostí a mohla vyhovět pouze 10 z nich. Přeji Vám
úspěch při Vaší práci.“
Veškerá korespondence je evidována. Při přijetí žádosti je proto nutné nejprve
zjistit, jestli u VDV dotyčná organizace nebo osoba již v minulosti žádala a pokud ano,
spis kompletujeme tak, že k němu v archivu vyhledáme předchozí žádosti, dokumenty a
odpovědi. Nadace tak během let získává přehled o svých žadatelích a o tom, jak se jejich
potřeby vyvíjejí. Na druhou stranu administrativa spojená s vyřizováním žádostí kancelář
zatěžuje. Na jedné z porad jsem proto navrhla, abychom přestali vyžadovat písemné
žádosti a naopak upřednostnili elektronické podání. Existují softwary, které by
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administrativu zjednodušily, navíc jsem přesvědčena, že elektronicky lze žádost lépe
strukturovat, což by usnadnilo následné sledování společenského dopadu zejména proto, že
by bylo možné srovnávat jednotlivé příspěvky a způsob jejich využití. Tento návrh byl
přijat jako určitá vyhlídka do budoucna, avšak zatím chybí ochota do něho investovat, také
se argumentuje tím, že důležitou součástí žádostí je vlastnoruční podpis. Ředitelka je
přesvědčena, že způsob, jakým nadace sleduje společenský dopad jednotlivých projektů je
optimální: „Podle toho, jak se vyvíjejí předměty žádostí, vidíme, jaké společenské potřeby
nejsou zajištěny a co je třeba pokrýt. Když vznikaly hospice, začali jsme je v rámci
projektu Senior podporovat, protože alternovaly stát a nabízely vhodné řešení, navíc to byl
trend. Zkrátka musíme sledovat a průběžně analyzovat potřeby, abychom si ověřovali, že
podporu směřujeme cíleně a že je využívána efektivně. Nepotřebujeme žádné
marketingové průzkumy, máme jasno, protože evidujeme, o co nás kdo žádá. Hodně je to
modifikováno také tím, na co přispívají obce nebo kam směřují dotace z ministerstev. Také
se lze orientovat podle toho, co pojišťovny neproplácí, například sluchadla. Proto na ně
téměř bez výjimky přispíváme.“ (R1, 2011).
Na některých žádostech je patrná snaha působit profesionálně, avšak ne vždy se to
daří. Např. jsem zaznamenala žádosti plné nejasných frází („smyslem činnosti je zajistit
chod organizace a organizační činnost“) či nepřesností. Ředitelku taková podoba žádostí
zneklidňuje: „Jako nadace musíme jít příkladem ostatním organizacím! Měli bychom je
vést k určitému standardu. Taková žádost u nás nemůže uspět.“ (záznam zúčastněného
pozorování 2.5.2011). To, že nadace nevyhoví neúplným nebo špatně připraveným
žádostem, by mělo OOS vést k větší odpovědnosti za to, jak se prezentují. Avšak
představitelé těchto OOS obdrží pouze písemné sdělení, že SR příspěvek neschválila. To
odpovídá kritice, kterou vůči nadacím vznesl Fleishman, který poukázal na to, že nadace
zásadně nevysvětlují kritéria hodnocení projektů, neposkytují konzultace a vůči OOS
jednají svévolně, („ačkoliv grantování se má řídit racionálním uvažováním, často
rozhoduje subjektivní dojem určité osoby“) a nedůsledně („přidělují jednoleté granty, aniž
by zohlednili, že krátkodobá iniciativa nemá valný dopad“) (Fleishman, 2007, 156-158).
V českém prostředí na totéž upozornila Hurytová, když podotkla, že nadace
vzhledem k daňovým úlevám spravuje vlastně veřejné prostředky a veřejnost má proto
právo vědět o její práci a kontrolovat ji. Proto by nadace měla poskytovat široké veřejnosti
otevřené informace o své práci a nikdy by neměla během grantového procesu v žadatelích
vyvolávat pocit poníženosti. Současně by nadace měla sledovat a vyhodnocovat výsledky
své nadační činnosti (Hurytová, 2001, 31, ).
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V období blížící se grantové uzávěrky se někteří fundraiseři obracejí na nadaci
telefonicky i osobně a žádají konzultaci nad projektem. Odpověď ředitelky bývá stručná:
„Konzultace neposkytujeme“ (záznam zúčastněného pozorování, 13.4.2011). Když jsem ji
poprosila o vysvětlení, proč tomu tak je, dostala jsem zajímavou odpověď: „Představitelé
OOS, kteří nemají jasno v tom, o co mají žádat, pouze koumají, jak to udělat, aby v daném
roce získali příspěvek, aniž by prezentovali oprávněné či skutečné potřeby. Navíc projekty,
které nevycházejí z dobré znalosti dané problematiky, jsou obvykle neúspěšné. Jak se
můžeme spolehnout, že daná organizace bude schopna projekt realizovat ?!“ (13.4.2011).
Musíme podotknout, že otevřené grantové řízení13 bylo ve VDV přijímáno s jistou
opatrností a obavami. Nicméně představovalo jednu z podmínek pro čerpání příspěvků
z NIF a muselo proto být ve VDV zavedeno. Ředitelka nadace však má vůči pravidelnému
vyhlašování grantových řízení a zveřejňování všech podpořených projektů dodnes určité
pochybnosti: „Ano, tento postup sice zajišťuje rovné podmínky a transparentnost jednání
nadace, avšak současně podněcuje organizace k tomu, aby šily své žádosti na míru
grantovým programům. Soustředí se tak především na získání příspěvku a méně již na
svou hlavní činnost.“ (R1, 2011). Její názor v jistém smyslu odpovídá předpokladu
Hurytové, která varuje před přílišným množstvím pokynů pro žadatele o příspěvek. Hrozí
totiž, že se nebudou snažit vyjádřit skutečnou potřebu a to, co oni považují za nejlepší, ale
to, co si myslí, že považuje za nejlepší nadace (Hurytová, 2001, 13).
K tomu, aby nadace měla kontrolu nad deklarovaným využitím příspěvku zavedla
jednoduché opatření: „V případě, že SR schválí poskytnutí příspěvku určité organizaci
nebo osobě, platí, že tento příspěvek bude poskytnut pouze proti fakturám, případně
částečným fakturám, které do výše poskytnutého daru uhradí VDV. Již zaplacené účty se
neproplácejí

(http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu/zadosti-organizaci/,

25.4.2011)

Nadaci do posledního okamžiku zůstává možnost fakturu neproplatit, pokud s jejím
obsahem nemůže souhlasit. Na faktuře jméno žadatele nemá být vůbec uvedeno, má k ní

13

otevřené grantování označuje typ grantového procesu, v němž jsou programy vyhlašovány jako otevřená

grantová soutěž, do které se může přihlásit každý, kdo splńuje kriteria daného programu. Jsou zveřejňovány
v médiích, na internetu, v materiálech nadace apod. Druhým typem je zavřené grantování, kdy naopak
nadace programy nevyhlašuje veřejně, ale sama si vybírá potenciální příjemce grantů, jež oslovuje
(Hurytová, 2001, 10).
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pouze připojit svůj podpis a souhlas s proplacením. Do jisté míry se jedná o účinný
kontrolní prostředek.
Organizace také posílají do nadace závěrečné zprávy o využití příspěvku. Dříve
někteří z členů výboru nebo zaměstnankyně podnikali návštěvy podpořených organizací
(VDV spolupracoval s řidičem – dobrovolníkem, který tyto „výlety“ zabezpečoval),
posléze se od nich ale upustilo, zejména z důvodu snižování provozních nákladů. Podle
finanční manažerky by ale určité „kontroly“ měly probíhat: „Myslím, že bychom měli
sledovat, jak to v těch zařízeních opravdu funguje, jet se tam podívat třeba každý měsíc.
Co nám o tom poví ty zprávy o čerpání a faktury?! Můžou si tam napsat a naúčtovat, co
chtějí, ale jestli to byly smysluplně vynaložené prostředky, to jde posoudit dost těžko“
(R9).
6.4 Náklady spojené se správou VDV
Náklady související se správou VDV se vedou v účetnictví odděleně od nadačních
příspěvků. Tyto tvoří zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku VDV, náklady
spojené s přidělováním příspěvků a kontrolou jejich účelného vynakládání, náklady
vyplývající z evidence a dokumentace činnosti VDV, dále náklady na propagaci poslání
VDV a náklady související s provozem, včetně mezd zaměstnanců VDV. Roční náklady
související se správou VDV nesmějí převýšit 50% z hodnoty v témže roce poskytnutých
nadačních příspěvků, vyjma výnosů finančních prostředků z NIF, u nichž nesmějí náklady
na správu VDV překročit 20% (Statut, 2008).
Pro VDV je typická snaha maximálně omezovat náklady na správu. Z tabulky číslo
6 vyplývá, že se je po celou dobu činnosti VDV dařilo udržovat v přiměřené výši. Když
JUDr. Hanzal navrhoval, aby ve statutu nadace byla zajištěna možnost použít na provozní
náklady až 50% z hodnoty udělených příspěvků, zdálo se to ředitelce, finanční manažerce
i externí účetní příliš nadhodnocené. JUDr. Hanzal však upozornil, že je vhodné mít tento
údaj ve statutu poněkud nadnesený, ačkoliv se počítá s tím, že náklady na provoz nebudou
této hranice dosahovat. „Tehdy nám vysvětlil, že mohou přijít časy, kdy se nadaci nebude
dařit tak dobře a kdy bude potřeba uchránit její dlouhodobý účel“ (uvedla účetní Věra
Kubátová, rozhovor v rámci zúčastněného pozorování 13.6.2011).
Pokud se zaměříme na tabulku číslo 6, je důležité mít na zřeteli, že procenta jsou
odvozena z výše udílených příspěvků, které jsou tvořeny z darů, jež nadace v daném roce
obdržela. Tato procenta názorně ilustrují vývoj VDV, v několika případech však mohou
vést k nedorozumění. Čtenář si může všimnout, že od roku 2002 se provozní náklady
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nadace ustálily na poměrně nízkých částkách. Nadace v té době ukončila spolupráci
s velkou částí personálu a různými způsoby omezila náklady na svůj provoz (např.
minimální cestovní výdaje, omezení nákladů v oblasti PR, ale i běžného chodu kanceláře,
korespondence, pohoštění při zasedání SR apod.). Ale protože současně klesaly také
příspěvky, které VDV v jednotlivých letech svým žadatelům udílel, procentní údaj o
provozních nákladech v nepřímé úměře rostl. Výrazně se to projevilo například v letech
1997, kdy v ČR proběhla první vlna povodní spojená s prudkým nárůstem darů, dále v roce
2002 (opět v souvislosti s povodněmi) a v roce 2005, kdy VZP poskytla nadaci 15 000 000
Kč, což byl největší dar udělený ve prospěch projektu Velika za všechny roky, kdy byl
realizován. Ani poslední údaj v tabulce číslo šest by na čtenáře neměl působit šokujícím
dojmem, vezme-li v potaz, že v tomto roce VDV obdržel dary v hodnotě 14 925 792 Kč
(viz. tabulka č. 10), ačkoliv hodnota udělených příspěvků se oproti minulému roku lišila
jen nepatrně, neboť nadace v daném roce významně navýšila nadační jmění.
Tabulka č. 6: Provozní a režijní náklady v letech 1995-2010

Rok
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Provozní (režijní)
náklady VDV
celkem
4 905 109
3 282 694
3 545 537
2 856 565
2 407 213
2 862 506
4 006 795
2 291 790
2 504 677
2 273 715
2 608 409
2 466 354
2 128 316
2 784 169
2 687 857
2 601 488

Procentuelní
vyjádření
provozních
nákladů vůči
hodnotě
udělených
přípsěvků
v daném účetním
roce
6,83 %
5,87 %
4,4 %
9,25 %
21,03 %
23,58 %
28,21 %
6,95 %
11,19 %
10,91 %
11,8 %
12,19 %
29,17 %
36,24 %
29,35 %
40,73 %

87

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Zdroj: Výroční zprávy 1995 – 2010
Členství ve SR nebo DR není honorováno, ačkoliv ZNNF č. 227/1997 Sb. to
umožňuje. Předsedkyně SR na otázku, proč tomu tak je, odpověděla překvapeně: „To by
nikoho ani nenapadlo! Po celou dobu existence nadace nebyla tato otázka vznesena.
Naopak z toho, kolik by mohla nadace čerpat na svůj provoz, velice šetříme a držíme se při
zdi“ (R2, 2011). To dokládá i citát dalšího člena SR: „Pamatuji si, jak úzkostlivě se
vždycky hlídalo, aby náklady na správu nepřevýšily stanovené zásady. Většina lidí, kteří
výbor tvořili, si to prostě brali za čest, zvláště v té první fázi, ale myslím, že až doposud.
Jakmile to bylo spojené se slovem Havel, tak nikdo nechtěl moc peněz, v tomto případě
žádné“ (R3, 2011).
Zvláště výdaje s nezaručeným výsledkem (např. určené na rozvoj PR) se v nadaci
obtížně obhajují. Řešením je získat pro tyto aktivity firemní partnery. Ideálním
prostředkem je sdílený marketing s partnerskými společnostmi. V současnosti VDV
využívá sdílený marketing v rámci projektu Fond vzdělání nebo Běžci dobré vůle. Rovněž
výroční zpráva je každoročně publikována díky partnerství s komerčními subjekty.
S úspěšnou formou sdíleného marketingu má VDV zkušenosti již od roku 1996, kdy ve
spolupráci se společností ČEZ zahájil projekt Zdraví na severu Čech, jak dokládá současný
člen SR a tehdejší zaměstnanec ČEZ Miroslav Novák: „Hledali jsme partnera, který nám
pomůže tento projekt realizovat. Potřebovali jsme najít někoho, kdo má takovou autoritu,
aby zajistil, že pomoc, která měla být ze strany ČEZ uskutečněna, bude společensky
akceptovatelná. Logicky nám vyšla nadace Olgy Havlové, která projekt následně
zaštiťovala a administrovala.“ (R4, 2011). Po ukončení zmíněného projektu však ve vedení
ČEZ došlo k personálním změnám, a protože se tehdejší spolupráce zakládala především
na přátelských vztazích, nepodařilo se její kontinuitu udržet.
Účetní VDV vzpomíná, jak se hledaly různé možnosti, jak omezit provozní
náklady: „Původně VDV zaměstnával na poloviční úvazek uklízečku, pak ale finanční
manažerka přišla na to, že výhodnější bude spolupracovat s firmou, která zajistí úklid
prostor VDV jednou týdně. Když má nadace čtyři zaměstnance, tak to úplně stačí.“
O výhodnosti udržování minimálného počtu zaměstnanců vyjádřila své pochybnosti
členka SR: „Pořád se snižoval počet zaměstnanců kvůli penězům, ale já si naopak myslím,
že když ten majetek je, tak je potřeba ho spravovat tak, aby to někam vedlo. Třeba ten byt
z dědictví by se měl prodat za mnohem výhodnějších podmínek, a ne známému za odhadní
cenu. Ale když tam jste čtyři, tak byste se museli roztrhat, to nejde“ (R6).
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Platy zaměstnanců VDV nedosahují na celorepublikový průměr, který uvádí MPSV
(http://www.novinky.cz/ekonomika/225103-prumerna-mzda-v-cr-je-23-269-korun-dvetretiny-lidi-na-ni-ale-nedosahuji.html, [online]. [cit. 30.4.2011]). Beyer (1999) přitom
tvrdí, že k tomu, aby organizace dosahovala žádoucích výstupů, musí svým členům
poskytovat peněžní a jiné podněty. Vzhledem k tomu, že v nadacích nebývají peněžní
podněty příliš vysoké, je na místě položit si otázku, odkud vyplývá motivace pro práci,
která bývá emocionálně náročná, a přitom finančně není vysoce hodnocena. Na základě
zúčastněného pozorování mohu potvrdit teoretický předpoklad, že přesvědčení o
smysluplné činnosti, které se zaměstnanci věnují, mnohé vyvažuje. Silnou motivací
zaměstnankyň VDV jsou kromě poslání nadace, s nímž se ztotožňují, také vstřícné
pracovní vztahy, vzájemná důvěra a porozumění, „vždycky jsme si tu pomáhali“ (R9,
2011), které VDV charakterizovaly před dvaceti lety stejně jako dnes.
Pro nadaci jsou rovněž vítaným zdrojem dobrovolníci, ideálně profesionálové, kteří
zdarma poskytují služby, za které by je VDV nemohl adekvátně odměnit. Na způsob,
jakým s nimi VDV spolupracuje se zaměřujeme v kapitole 7.9.1.
Věra Kubátová rovněž podotkla, že všichni v nadaci jsou náležitě hrdí na to, že se
podařilo nashromáždit vysoké nadační jmění a že s ním navíc nadace dobře hospodaří.
„Díky tomu roční výnosy pohodlně pokrývají provozní náklady. Můžeme tak rozdělit
100% přijatých darů formou nadačních příspěvků“ (zúčastněné pozorování, 13.6.2011.)
6.5 Struktura darů
Nadace Olgy Havlové měla v prvním desetiletí své činnosti v českém nadačním
sektoru výjimečné postavení a těšila se také významné podpoře ze zahraničí. Objem darů
poskytovaných v současnosti můžeme jen obtížně srovnat s obdobím prvních let její
existence.
Při analýze výše darů v prvních pěti letech od založení nadace jsem se potýkala
s nejasnostmi ve výročních zprávách, neboť v této době ještě nebylo účetnictví vedeno
systematicky a například údaje o struktuře darů chybí. Finanční manažerka mě v této
souvislosti upozornila, abych se na data ve výročních zprávách z prvních čtyř, pěti let
„příliš nespoléhala“ a podotkla, že Olga Havlová odmítala zbytečnou administrativu,
„nejraději jednou rukou dar přijala a druhou předala“ (R9, 2011). Částečně to dosvědčuje
i následující citát jednoho z členů SR: „Všechno se dělalo na koleni! Např. roku 1990 tady
měli koncert Rolling stones, rozhodli se dát vítěžek z koncertu ve prospěch VDV. Nakonec
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ho ještě navýšili a dohromady nám dali několik milionů korun. Ale nejzajímavější bylo, že
když odjížděli, tak celá ta armáda lidí, co jim dělala zázemí, bylo to kolem sta lidí, dali
dohromady peníze, co měli u sebe, prostě je sesypaly z kapes do velké obálky a předali to
E.V. Ona měla v bytě Havlových takový stoleček se šuplíkem, tak to tam dala. Několik
dnů nato jsem se jí ptal, jestli už to spočítala a jestli to má v tom stolku aspoň zamčené,
obořila se na mě: „Copak se tady krade?“ Snažil jsem se vysvětlit, že to takhle nejde, že ty
peníze musí spočítat a někam to zapsat a odnést je do banky nebo do nějakého trezoru.
„Trezor nemáme!“, řekla mi a nechala to tam“ (R10, 2011).
Podrobnou analýzu přijatých darů jsem zpracovala v rámci tří pětiletých období a
uvádím ji v tabulkách č. 7, č. 8 a č. 9. Z tabulek můžeme odvodit, že v prvním období
hodnota darů dosahovala nejvyšších hodnot. Po smrti Olgy Havlové začala klesat.
V posledních dvou letech opět zvolna stoupá.
Na základě srovnání měnícího se počtu projektů, na který upozorňujeme v kapitole
6.3 (programové oblasti) a vývoje struktury darů, můžeme potvrdit předpoklad, že výše
poskytnutých darů a počet realizovaných projektů vzájemně korelují. VDV musel počet
svých projektů přizpůsobovat výši prostředků, jež měl v jednotlivých letech k dispozici.
Nejvíce projektů realizoval v roce 1995 – 1998 a tehdy se také těšil největší podpoře dárců.
Objem darů i počet realizovaných projektů následně klesal (z 20. projektů na 16). V letech
2000 až 2004 se struktura projektů výrazně neměnila a rovněž počet projektů zůstával
stejný. Od roku 2004 darů, jež byly nadaci poskytnuty, začalo opět ubývat a současně klesl
i počet realizovaných projektů, z 16. zůstaly jen 4. V roce 2009 se však křivka struktury
darů začíná zvedat a můžeme podotknout, že v tomto roce VDV spustil nový fundraisingový projekt.
Tabulka č. 7: Struktura darů v letech 1995 – 2000, PO – právnické, FO – fyzické
osoby
typ daru

1995

1996

PO

61 280 014

59 234 163

FO

4 044 166

3 661 865

14 976 266

7 353 873

Věcné

1997

1998

77 412 388 16 380 156
5 370 847

- dědictví

1999

2000

6 103 859

7 385 117

3 894 992

3 313 910

5 869 714

2 157 540

502 914

325 985

5 840 346

3 898 085

- nemovité
- movité
Celkem

80 300 446

70 249 901

82 783 235 22 432 688 15 761 029 17 478 902
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Tabulka č. 8: Struktura darů v letech 2001 - 2005
typ daru

2001

2002

2003

PO

11 259 350

FO

3 710 632

5 193 507

Věcné

2 268 949

dědictví
nemovité

2004

26 115 461 15 526 988

2005

21 404 876

20 247 111

5 438 531

1 713 733

1 859 457

806 872

147 768

263 518

255 456

2 943 109

3 446 962

1 503 903

361 043

584 467

5 478 580

995 950

394 977

29 800

13 161

movité
Věcné
celkem

8 421 689

Celkem

25 660 621

4 472 712

1 503 903

361 043

992 604

36 588 552 22 617 191

23 743 169

23 354 627

Tabulka č. 9: Struktura darů v letech 2006 – 2010
typ daru

2006

2007

2008

2009

2010

PO

15 327 634

5 380 713

4 388 603

5 925 418

6 077 487

FO

3 902 389

1 895 350

1 381 103

2 230 427

1 275 338

53 500

68 198

138 540

102 097

2 074 485

760 229

4 937 403

3 636 526

7 470 870

4 937 403

3 636 526

7 470 870

10 707 110 11 930 911

14 925 792

Věcné
dědictví
nemovité
movité

6 592

Věcné
celkem

2 074 485

766 821

Celkem

21 358 008

8 111 082

Zdroj k tabulkám č.7, č.8 a č.9: Výroční zprávy 1995 – 2010
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Graf č. 2: Přehled struktury darů v průběhu 15. let
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Zdroj: Výroční zprávy 1995 – 2010
Graf č. 2 znázorňuje, jak se za uplynulých patnáct let vyvíjela výše darů. Z analýzy
výročních zpráv vyplývá, že počet partnerů, příznivců a dárců VDV v prvních letech po
jeho založení rychle rostl. Potvrdila to ředitelka VDV: „Do pěti let od svého založení byl
VDV veřejností vnímán jako nejznámější česká nadace“ (R1, 2011), účetní: „Účetnictvím
tehdy procházely obrovské objemy financí, to se s dneškem nedá srovnat nadace přijímala
a rozdělovala několikamilionové částky“ (záznam zúčastněného pozorování 6.6.2011) a
finanční manažerka: „V té době se na nás každý, kdo chtěl pomáhat, obracel. Dárci k nám
sami přicházeli, to bylo něco jiného než dnes“ (R9, 2011). Za nejzajímavější považuji
srovnání křivky PO a FO, tedy darů přijatých od obchodních společností a jednotlivců.
Zatímco po smrti paní Olgy klesla křivka darů přijatých od právnických osob velmi
prudce, dary od fyzických osob se udržely na srovnatelné výši. Tato skutečnost poukazuje
na rozdílné motivace majitelů obchodních společností, kteří společenskou odpovědnost
často vnímají jako součást svého PR. Jakmile se o VDV méně mluvilo v médiích, ubylo
darů ze strany firem. Roku 1998 nastal krizový moment, po němž objem ročně
poskytnutých darů nikdy nedosáhl předchozích hodnot. Můžeme uvést, že za posledních
deset let výše darů výrazně nekolísala, pouze zvolna klesala. K výkyvu došlo vzhledem
k povodním v ČR roku 2002, ale z dlouhodobého hlediska můžeme uvést, že od roku 1998
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do roku 2006 roční objem poskytnutých darů mírně převyšoval dvacet milionů korun a
v letech 2007 až 2010 se pohyboval v rozmezí deseti a patnácti milionů korun.
Není bez zajímavosti, že někteří jednotliví dárci zůstávají VDV věrni dodnes.
Osobně přicházejí do sídla nadace, aby předali svůj dar. Pečlivě si ukládají potvrzení, ne
„kvůli daním,“ nýbrž jako „suvenýr z návštěvy.“ Důvěra v odkaz Olgy Havlové je v jejich
případě patrně bezmezná, což dosvědčuje fakt, že mnozí z nich nadaci neopomenou ve své
závěti. Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, VDV dodnes získává nemalé prostředky
také z dědictví.
Udržet si tyto dárce nestojí velké úsilí, je však pravdou, že jejich přístup patří
k období, kdy občanská společnost v Čechách nebyla příliš rozvinuta a VDV představoval
jednu z nejsilnějších nadací. Dárců, kteří pamatují Olgu Havlovou, ubývá a musíme
přiznat, že oslovit a získat nové, není snadné, proto je velmi důležité znát motivace těch
stávajících. V zápisech z porad ale nenajdeme mnoho bodů týkajících se struktury dárců.
Kromě zmínek o právě vyřizovaném dědictví jsem našla pouze tyto: „G. urychleně připraví
děkovné dopisy za dary.“ (Zápis z porady dne 4.1.2005) a z posledního období:„Je nutné
koncepčně sledovat strukturu dárců a lépe o ně pečovat. Potřebujeme k tomu program,
který umí analyzovat jejich reakce. Úkol trvá.“ (Zápis z porady dne 14.10.2010).
6.6 Fundraising
Thomas Holland (2008) připomněl, že o dárce, kteří jednou přispěli, by daná OOS
měla pečovat se zvláštní pozorností, neboť je pravděpodobné, že v budoucnu ji podpoří
opětovně. Udržet si důvěru dárců však vyžaduje jisté úsilí a ještě náročnější je úkol získat
jejich zájem o činnost dané organizace. Běžní lidé přispívají na dobročinné účely
příležitostně a obvykle si mezi různými OOS vybírají. Externí manažerka projektů proto
tvrdí, že „jakmile jde o důvěru našich dárců, nelze nic odkládat nebo považovat za méně
důležité“ (R7, 2011). Nicméně dárci VDV jsou nejčastěji starší lidé. Chybí především
firemní dárci, jejichž podpora bývá z pochopitelných důvodů významnější.
Ideální je udržovat kontakty s několika partnery a s různými společnostmi pracovat na
rozdílných projektech. Je zřejmé, že tento úkol nemůže efektivně plnit jeden člověk, navíc
z pozice zaměstnance kanceláře. V tomto případě by se měla nejvíce zapojit SR. Ředitelka
nadace na tuto otázku pokračila rameny: „Co můžu dělat. Ve výročních zprávách
popisujeme proces získávání finančních prostředků, ale SR si toho ani nevšimne. Jeden
z členů se domnívá, že používáme nadační jmění k financování programů…Nemají
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představu o tom, jak nadace funguje“ (R1). Jedna ze zaměstnankyň k témuž podotkla:
„Členové naší SR si snad myslí, že můžeme rozfrcat nadačaní jmění, ale to nejde, kam by
takhle nadace došla? Můžeme se snažit jako blázni, abychom dělali dobro, ale když na něm
nejsou peníze, tak se nedá dělat nic“ (zúčastněné pozorování, 15.6.2011, „Dobro“ je interní
označení pro rozdělování příspěvků z veřejné sbírky Dobra není nikdy dost.)
Členové SR v rozhovorech mluvili zejména o grantování, k tématu fundraisingu se
konkrétně vyjádřilo jen několik členů. Citujeme Ivana Doudu: „Otázka, jak získávat
finanční prostředky, někdy zazněla, ale že bychom se o tom nějak bavili, že bychom si
třeba sedli a říkali si, jak to teďka budeme dělat, to ne. Necháváme to na Mileně“ (R1,
2011). Dva až tři členové SR příležitostně nadaci sami finančně přispívají, (jedním z nich
je Josef Beneš, kterého citujeme níže), jinak SR na fundraisingu téměř nepodílí, s partnery
a dárci nekomunikuje. Činnost nadace v této oblasti není evaluována. To však nemusí
znamenat, že si členové SR neuvědomují, že by mohli být aktivnější, což např. vyplývá
z následujících citátů: „Já významně, no, významně, prostě i motivuji některé lidi, aby
třeba přispěli do této nadace. Ale nemám to jako nějakou cílenou činnost, že bych se ráno
probudil a řekl si, tak teď seženu pět lidí nebo nějakou firmu, která přispěje nebo umožní
nějaký nový projekt,.…A myslím si, že takto to nedělá z té nadace nikdo“ (R5, 2011).
„SR se získáváním zdrojů pro nadaci nezabývá. Sama jsem finanční zdroje pro
nadaci nenašla a tento handicap se snažím alespoň částečně nahradit poctivou prací a téměř
100 % účastí na schůzích“ (R6, 2011).
Zejména firemní dárci vyžadují „prezentaci výsledků“, chtějí „být v obraze“ a znát
„příběhy lidí,“ kterým zprostředkovaně pomohli. Navíc mají vlastní představy a požadavky
ohledně spolupráce s nadací, chtějí např. podporovat jen určité cílové skupiny.
Zjišťováním těchto představ a jejich slaďováním s možnostmi nadace se od roku 2008
zabývá Monika Granja, která říká „Není možné získat nové dárce, pokud je není čím
zaujmout. Nejdůležitější je správně prezentovat dosažené výsledky“ (R7, 2011).
K tomu, aby se dařilo získávat důvěru dárců opakovaně, nestačí pouze předat
potvrzení o daru. V posledních dvou letech VDV usiluje o rozvoj i v oblasti péče o dárce.
Např. od roku 2008 vydává časopis „Dobré zprávy,“ který v průběhu roku informuje
o činnosti VDV (distribuován elektronicky), organizuje neformální setkání s cílem získat
oboustrannou zpětnou vazbu a různými cestami prezentuje projekty.
Z dosavadních zkušeností vyplývá, že podpora ze strany firem bývá spíše
krátkodobá a obvykle se váže k určitému projektu (např. projekt zdraví na severu Čech,
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který financoval ČEZ po dobu pěti let). Jednotliví dárci bývají „věrnější,“ na druhou stranu
bez pomoci firemních partnerů by bylo o mnoho obtížnější naplňovat poslání.
Milena Černá zastává v oblasti získávání financí střízlivý postoj: „Fundraising je
samozřejmě důležitý, ale v případě nadace by neměl být hlavní náplní činnosti, to ani
zdaleka. Nadace má mít takové finanční prostředky, aby měla zajištěnu samostatnost a
nezávislost. Neměla by se neustále snažit získávat nové zdroje, protože především za ní
musí stát výsledky, komu a jak pomohla, co zlepšila, kolik projektů podpořila. Ohled na
její poslání musí být vždy na prvním místě, a posláním nadace v první řadě není získávat
nové dárce“ (R1, 2011). Když jsem však naléhala, aby mi ředitelka prozradila, jaké
fundraisingové metody se VDV v průběhu let osvědčily a jaké ne, sdělila mi, že v této
oblasti je především důležité dávat pozor, aby se „nepřetrhla nit, stačí tlačit na pilu nebo
působit v nějakém smyslu „vyděračsky“ a spolupráce se někde zasekne. Nemusí jít o nic
vážného, ale případné nedorozumění je neodčinitelné…Nejdůležitější je vzájemná důvěra“
(R1, 2011).
Další praktickou informaci mi svěřila finanční manažerka: „Vždycky se nejvíc
vyplatilo, když jsme zřídili podúčet pro nějakého jednotlivce, jehož příběh jsme zveřejnili,
tomu potom lidé peníze posílali. Ale na obecně formulované poslání tolik neslyší.
Například na bionické protézy pro konkrétního kluka přicházelo nejvíce darů“ (R9, 2011).
Oslovit veřejnost, pokud není vnímavá, je opravdu náročný úkol. Ředitelka k tomu
podotýká: „Asi je specifikem postkomunistických zemí, že se předpokládá, že o sociální
problémy se stará někdo jiný, že se běžných lidí netýkají…Samozřejmě jsou ale také dárci,
kteří pravidelně přispívají, protože cítí, že by měli napomoci změně. Tito lidé si sami
vybírají organizace, které podpoří. Těm se o to nemusí říkat.“ (R1, 2011).
Vysokému morálnímu kreditu u svých dárců se VDV možná těší také proto, že
ředitelka za všech okolností dodržovala zásady odpovědného jednání vůči veřejnosti
i OOS. Svědčí o tom například následující drobná poznámka: „Některé nadace si zřídily
občanská sdružení, do nichž čerpají státní dotace. Když jsem o tom mluvila s naší
zahraniční dobrovolnicí Chanon, divila se, proč to tedy neuděláme také, když to tak mají
ostatní a když to u nás v ČR tak chodí. Tenkrát a ani dnes bych to nedovolila, nadace tu
přece nejsou od toho, aby utrhávaly z veřejných financí!” (R1, 2011).
Nadace již řadu let společně se svými partnery úspěšně organizuje jeden až dva
benefiční koncerty ročně. V minulosti pořádala také tzv. dny dobré vůle, kdy dobrovolníci
ze spolupracující organizace (např. Junák) vybírali na ulicích příspěvky do kasiček. Tato
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forma získávání příspěvků se však neosvědčila. Stála patrně více úsilí, než přinášela užitku
a postupně se od ní upustilo.
Někteří členové SR by nadaci možná podporovali více, kdyby k tomu byli vedeni a
motivováni. Je však otázkou, komu tento úkol náleží, zda předsedkyni SR, ředitelce,
tajemnici SR, finanční manažerce nebo manažerce rozvoje projektů.
Holland (2010, 244-245) tvrdí, že neexistuje plnohodnotná náhrada za osobní
rozhovor s potenciálním dárcem. Jiné způsoby navázání kontaktů tento odborník na
fundraising OOS nepovažuje za příliš efektivní, například osobní dopis s následným
telefonickým rozhovorem je podle něho o poznání méně úspěšný. To se ostatně potvrdilo i
v případě VDV, který v posledních letech dvakrát písemně oslovil předem vytipované
firemní dárce, poprvé v roce 2008 a podruhé v roce 2011 (Příloha číslo 4). Přestože dopis
byl adresován ředitelům a vysokým managerům, nesetkal se s téměř žádnou odezvou, a
pokud ano, jednalo se o omluvu či odmítnutí spolupráce.
Z teorií i zkušeností tedy vyplývá, že nejvhodnějším fundraisingovým plánem je
oslovování lidí, kteří jsou sami k nadaci, alespoň vzdáleně, vázáni, s nimiž mají její
představitelé osobní kontakt nebo společné přátele. Právě členové SR by měli okruh těchto
lidí rozšiřovat a propojovat. Jak je ale do fundraisingu více zapojit. Monika Granja se
domnívá, že „možná stačí dát jim příležitost a více s nimi komunikovat o tom, co děláme.
Mají určité postavení a snáze se dostanou i k firmám a důležitým lidem. Je problém, že jim
to málo připomínáme, že necítí potřebu něco měnit nebo se snažit. Zdá se, že své členství
berou jako čestnou funkci“ (R7, 2011).
Pokusila jsem se zjistit, zda si výše uvedené členové SR uvědomují. Většina členů,
s nimiž jsem o tom mluvila, odpověděla spíše vyhýbavě. Miroslav Novák např. uvedl:
„Když jsem byl osloven, abych se stal členem SR, cítil jsem to jako pomoc paní doktorce
Černé. Nenapadlo mě, že bych měl pomáhat se získáváním prostředků. Z toho, jak jsme se
o tom bavili po emailu, jsem pochopil potřebu mít někoho ve SR, kdo, když bude moci,
pomůže, ale to nebylo podmínkou nebo to nebylo důrazně řečeno. Z tohoto pohledu asi
nadace nefunguje tak profesionálně, jak by měla. Měla by mít silný fundraising postavený
na jménech členů SR, aktivitách a komunikaci projektů“ (R4, 2011).
6.7 Organizační struktura
Základní orgány VDV tvoří správní rada, ředitelka a kancelář. Dalšími orgány jsou
poradní sbory a dozorčí rada. Organizační strukturu VDV předsedkyně SR popsala takto:
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„Vztahy ve VDV byly na počátku přátelské a postupně se profesionalizovaly a staly se
dělnými, aniž by se však vytratil ten přátelský kontakt. Struktura VDV je v rámci SR, řekla
bych, rovnocenná a kolegiální, a to jak mezi jednotlivými členy, tak i vzhledem k úřadu.
A v rámci úřadu je struktura lehce hiearchická, což je správné, protože je to nutné“ (R2,
2011).
Ve třetí kapitole jsem uvedli, že v prostředí, které funguje na demokratických
principech se často ustavují organizace s organicky uspořádanou strukturou, v nichž se na
rozhodování podílejí i jednotliví zaměstnanci. Marada (2005) např. postřehl, že některá
ziskově zaměřená odvětví (marketing, design, public relations) přišla na to, že rozvolněná
struktura organizace může mít silnější motivační účinek než vidina možného postupu po
hiearchickém žebříčku pozic (Marada, 2005).
V případě VDV byly vnější i vnitřní faktory proměnlivé, po roce 1989 se český
nadační sektor teprve ustavoval, měnily se legislativní podmínky pro činnost nadací
a posléze se také řada nadací transformovala na jiné právní formy. Nadace Olgy Havlové
se dokázala měnícímu prostředí přizpůsobit a svou existenci obhájila. Uspořádání VDV se
tehdy zakládalo výhradně na přátelských vztazích, „každý dělal, co bylo v jeho silách“ (R2,
2011) a organizační struktura byla uspořádána spíše neformálně a organicky.
Bývalá dobrovolnice, a poté zaměstnankyně v rozhovoru vysvětlila, jak se
organizační struktura utvářela v prvních letech: „Ze začátku činnost kanceláře spočívala v
dobrovolné pomoci. Každý dělal, co bylo zrovna potřeba. Nebylo určené, kdo má co
vykonávat. Pak se řeklo, že se musí udělat organizace. Před paní ředitelkou Černou byl
ještě ředitel a jedna ředitelka. Organizovalo se to postupně. Ale až paní ředitelka Černá to
dala dohromady, aby to vůbec mělo nějaký řád a každý zaměstnanec měl za něco
odpovědnost. Taky se zavedla už hiearchická struktura“ (R8, 2011).
Posléze se nadace musela vyrovnávat se smrtí zakladatelky a předsedkyně SR,
s klesající podporou partnerských firem a menším zájmem ze strany veřejnosti. Můžeme
shrnout, že vzhledem k výše uvedeným okolnostem její vývoj v prvním a druhém období
(přibližně v letech 1990 – 2001) nebyl stabilní. Od roku 2002 se ale ustálil počet
zaměstnankyň kanceláře (včetně ředitelky čtyři osoby) a vzhledem k čerpání prostředků
z NIF dosáhlo nadační jmění dostatečné výše, aby při uvedeném počtu zaměstnanců
pokrývaly roční výnosy z nadačního jmění provozní náklady. Díky tomu nadace mohla
omezit svou činnost na rozdělování příspěvků z darů, které obdržela, ale nemusela nadále
obhajovat svou existenci v očích potenciálních partnerů, dárců a veřejnosti. Členové SR
přenechali veškerá rozhodnutí a odpovědnost na ředitelce kanceláře. Příspěvky, které
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nadace svým žadatelům poskytovala byly nižší, nicméně v té době už byl nadační sektor
poměrně rozvinutý a mnohé potřeby již byly v rámci OOS saturovány nebo podporovány
z jiných nadací. Nadace se posléze zacyklila v takovém rozsahu činnosti, který mohla
udržovat bez velkého úsilí a více méně rezignovala na skutečné řešení problémů. Zdánlivě
nebylo nutné hledat nové partnery, představitelé nadace navíc neočekávali, že by se
veřejnost mohla o nadaci, kterou založila Olga Havlová, přestat zajímat. Po čase se tato
představa ukázala jako lichá, nicméně v té době již byla organizační struktura poměrně
zbyrokratizovaná a mechanicky uspořádaná. V současnosti v ní proto lze obtížně hledat
možnosti pro budoucí rozvoj. SR pouze deleguje svou odpovědnost na výkonný
management (ztělesněný jediným člověkem) a kancelář se ocitá ve složité situaci. Není
snadné získávat partnery, dárce a nové spolupracovníky a současně udržet kontakty s těmi
stávajícími. Zajímavý podnět v této souvislosti vznesl např. Miroslav Novák, člen SR: „Je
otázka, jestli nositelky myšlenky paní Olgy nechtějí jenom dokončit její odkaz a neřeší, co
bude s nadací třeba za deset let. Ale pokud se má potenciál jména Olgy Havlové využít, tak
profesionalizace je určitě na místě. Bez dodání nové energie se totiž ti pamětníci paní Olgy
vyčerpají. Pokud se nadace má profesionalizovat, tak bude nutné nástroji korporátní
komunikace zajistit pokračování jejího příběhu“ (R4, 2011).
Důležitým nástrojem profesionalizace je řízení lidských zdrojů. V případě VDV
jsme v této oblasti odhalili vnitřní konflikty. Vzhledem k mechanicky uspořádané
organizační struktuře a setrvačnosti ve způsobu práce je obtížné v rámci fungování nadace
prosazovat změny a v této souvislosti dochází k názorovým střetům mezi stávajícími
aktéry a dobrovolníky i novými zaměstnanci – legitimovanými profesionály. Tím
sledovaný případ potvrzuje teoretické předpoklady, jež vyplývají ze studií Hollanda, Ritva
(2008), Barleyho a Kundy (2006) a Jantulové-Šťovíčkové (2005). Nedorozumění obvykle
vycházejí z předpokladu, že ostatní nemají dostatečné zkušenosti nebo některé informace
podcenili. Holland a Ritvo (2008), kteří se zabývají otázkou, proč se změny v prostředí
OOS tak obtížně prosazují, zjistili, že někteří lidé vnímají změny jako příležitost, ale pro
jiné představují zátěž. Zaměstnanci si podle autorů kladou otázku: „Proč bych se měl
měnit?“ zejména, když neznají důvody ke změně nebo jim nerozumějí. Zdá se jim, že
vedení pouze podléhá nějakému vrtochu. Dalším důvodem nechuti cokoliv měnit bývá
otázka: „Co je špatného na tom, jak jsme to dělali doposud?“ Je to také hlavní příčina lpění
na zavedených pořádcích. Argument „vždycky jsme to dělali takhle“ lze chápat jako strach
z neznámého, z chyb, selhání nebo ze ztráty zaměstnání. Úspěch při zavádění změn
podmiňuje také správné načasování. Změny, které odporují běžnému organizačnímu rytmu
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a cyklům, jsou kvůli výmluvám, že „v horším čase už to přijít nemohlo“ nebo, „že to není
tak jednoduché, jak se zdá“ téměř neproveditelné (Holland, Ritvo, 2008, 161-163).
Zajištění možností osobního růstu zaměstnanců, např. zvyšováním jejich motivace
prostřednictvím školení a výměny zkušeností s odborníky, může vést ke zmírnění tohoto
napětí. Do budoucna budou také nutné změny v organizační struktuře nadace, zejména
směrem k organičtějšímu uspořádání. Jeden z členů SR k tomu např. podotýká:
„V kanceláři je malinký kolektiv, myslím, že zde je důležitější nadšení než nějaká striktní
hiearchie a jasně rozdělené kompetence a odpovědnost. V takhle malém kolektivu jsou
totiž všichni ještě schopni myšlenkově obsáhnout všechny oblasti činnosti. Myslím, že
ředitelka udělala pro budoucnost nadace vynikající věc, když do kanceláře přijala mladé,
schopné lidi. To mi připadá jako předpoklad, aby se nadace hnula dál.“ (R4, 2011).
6.7.1 Aktivita správní rady
V následující kapitole se zaměříme přímo na oblast řízení a vedení VDV. Zjistíme,
jak fungují řídící orgány a zejména, jak svou úlohu vnímají členové SR. Následně
popíšeme roli ředitelky nadace.
Dále budeme zkoumat, jak členové SR vnímají svou roli ve VDV a zda si
připouštějí odpovědnost za vedení a směřování nadace.
Míru odpovědnosti členů SR je obtížné hodnotit, protože požadavkům, které jsou
na ně kladeny, lze formálně dostát poměrně snadno. Avšak, jak uvádíme v předchozí části
práce, takový přístup nestačí k tomu, aby nadace ke svému poslání přistupovaly
odpovědně. Fleishman upozornil, že pokud SR pouze rozděluje příspěvky, nadace sice
podpoří určité OOS, ale k řešení problémů nepřispívá. (Fleishman, 2007, 61).
Z rozhovorů, které jsem provedla, vyplývá, že členové SR si uvědomují, že jsou
nositeli poselství Olgy Havlové, avšak nevyvozují z toho žádnou konkrétní činnost, jíž by
se měli věnovat. O to, zda podpořené projekty měly žádoucí dopad na společnost, se
nezajímají, neboť „na to není kapacita“ (R5, 2011). Lze se domnívat, že SR jako řídící
orgán není zapojena do činnosti nadace. Její úloha je formální. S důležitými kroky v řízení
jsou členové seznamováni v úvodu zasedání (jednou měsíčně), ale v zásadě se k nim
nevyjadřují. To dokládají provedené rozhovory, např. následující citát: „Když je něco
potřeba podepsat, tak to podepíšeme, ale jinak ve všem důvěřujeme Mileně. Do toho, co se
děje v nadaci, vůbec nezasahujeme. To si vždycky řešila Milena sama“ (R3, 2011).
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Po smrti zakladatelky nadace nenastala pro členy SR výraznější změna, povinnosti
Olgy Havlové plynule převzala ředitelka, což dosvědčuje následující citát: „Po smrti Olgy
se prokázala úloha klíčového člověka, který musí být trochu exhibiční a schopen projevu,
což Milena zaplaťpánbůh je. V souvislosti s nadací se členové SR v médiích a na
veřejnosti prezentovali minimálně. Sem tam, když byly výroční setkání, tak sice někdo
s někým třeba promluvil, ale vždycky to bylo vázané na výkonnou ředitelku. Prakticky pro
členy bordu po smrti Olgy nenastala žádná změna. Ta změna spočívala jenom v tom, že
VDV už nebyl tak prestižní, nemluvilo se o něm tolik.“ (R3, 2011).
Opakovaně jsem se setkala s názorem, že členové SR by mohli být aktivnější, ale
zdá se jim, že se to od nich neočekává anebo nemají pocit, že ostatní členové by se snažili
více. Informace o tom, co by jejich členství mělo obnášet, nemají k dispozici. To např.
dosvědčují následující citáty: „Budu-li moci, tak třeba s něčím pomůžu a nebudu-li moci,
tak řeknu, že nemůžu, ale zatím na mě nebyl kladen žádný požadavek.“ (R4, 2011)
„Nejsem ten, který by byl až tak intenzivně zapojen do běžného chodu a dění.
Procesy v nadaci tolik neznám, takže nejsem oprávněn, abych hovořil o tom, co bych
měnil a co bych neměnil. Já spíše VDV hodnotím jako celek a sleduji, jak je vnímán
vnějším světem a ten tuto nadaci vnímá úplně perfektně. Takže se ani nechci vyjadřovat
k interním a režijním záležitostem, jednak proto, že mi to nepřísluší a jednak proto, že to
nevím“ (R5, 2011).
Zasedání SR se navíc obvykle neúčastní více než čtyři až pět členů, přičemž ostatní
se předem omlouvají. Během dvou let, kdy v nadaci pracuji, jsem se s některými členy
setkala jen dvakrát, a to při udílení Ceny Olgy Havlové.
V teoretické části práce citujeme Grace Sprinkel (2003) a další autory, kteří
doporučují, aby každý z členů SR měl k dispozici písemný seznam činností, kterým by se
měli věnovat, případně, za které nesou odpovědnost. Ve VDV členové SR takový seznam
nedostávají, když jsem své kolegyni položila otázku, proč tomu tak je, téměř vykřikla:
„Prosím tě, umíš si vůbec představit, jak by se tvářili, kdybys to před ně položila ?!“(R9,
2011).
Úlohu SR zajímavě popsal Josef Beneš: „Kdybych porovnal atmosféru našich
diskusí s nějakou profesionální firmou, která je založena na principu tvorby zisku, tak je
v tom zásadní rozdíl. SR téměř o ničem z těch profesních kroků nerozhoduje, je to spíše
klub přátel, kterému jsou předkládány dokumenty, které apriori schvaluje. Je velmi těžké
tam tu profesionalitu nějak implementovat. Celý chod a i profesní směřování nadace se
odehrává mezi jednotlivými pracovníky“ (R5, 2011).
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Někteří členové vnímají svou činnost ve SR jako určitý závazek. Svědčí o tom
například citát jednoho z dlouholetých členů: „Já jsem si řekl, že člověk má dělat něco
prospěšného zadarmo. A bral jsem to i jako trest za svoje minulé hříchy, což mi vlastně
umožnilo setrvat až dodnes. Koneckonců ta práce nepřetíží a je celkem příjemná“ (R3).
Docházíme k závěru, že Burnettovy (2002) hlavní předpoklady: čas, talent a
odpovědnost SR VDV postrádá, přestože její členové jsou bezúhonní a kromě nepříliš
valné účasti na zasedáních jim takřka není co vytknout.
Skutečnost, že SR by mohla fungovat lépe, přiznává také externí manažerka
Monika Granja, která podotýká: „Jak jsme si SR udělali, takovou ji máme. Prostě je
neaktivní. Má to svoje pozitiva i negativa. Nemusíme žádat schválení pokaždé, když
provádíme změny. Ale nevýhodou je, že co si kancelář neudělá, to nemá. I odpovědnost
vlastně přenechávají výkonnému managementu.“ (R7, 2011).
Zajímavý podnět vznesl i jeden z členů: „Napadá mě, jestli byste neměli ty hezké
projekty, které máte, prezentovat přímo členům SR. To by je určitě mohlo nastartovat
k nějaké aktivitě. Bylo by dobré představit jim návrhy, poradit se s nimi a více je zapojit do
činnosti…Je ale pravda, že jich tam chodí jen pár.“ (R4, 2011).
Úvaha, jak členy SR zapojit do konkrétní činnosti, je jistě na místě. Lze se
domnívat, že problém je v nedostatečné komunikaci. K tomu, abych zjistila, že doporučení
členů mohou být opravdu podnětná, stačilo provést několik rozhovorů. Svědčí o tom např.
následující citát: „Co teď opravdu potřebujete, je chuť dělat nově komunikaci, marketing a
některé projekty více vystrkovat. Hlavně byste měli hledat nové partnery, nejen takové,
kteří přinesou peníze a zavře se za nimi voda, ale především partnery, kteří mají zájem, aby
byli s vámi vidět. Když o sobě budete dávat vědět, budou se naskytovat nové příležitosti.
Vždyť můžete navazovat spolupráci jenom z toho titulu, že máte určitou pozici v nadačním
sektoru“ (R4, 2011).
Josef Beneš rovněž uvedl zajímavý názor na úlohu SR: „To členství je také trošku
společenské, ne ve smyslu, že se tím mají ti lidé chlubit, ale ve smyslu určitého mostu mezi
nadací a mezi uplatňováním principů nadace. A tam myslím, že to funguje“ (R5, 2011).
Toto tvrzení můžeme v praxi těžko ověřit, mohu však uvést, že žádný z členů SR, s nimiž
jsem provedla rozhovor, neuvedl konkrétní způsob, jakým principy nadace naplňuje.
Odpovědi na tuto otázku se vždy týkaly rozdělování příspěvků (podle podkladů, které
připravila kancelář). Nabízí se tak otázka, zda si členové uvědomují, že rozdělování
příspěvků není jediným smyslem činnosti nadace. Na ni na základě zjištěných dat
nemůžeme jednoznačně odpovědět. Pokud by však odpověď zněla negativně, museli
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bychom dát za pravdu Fleishmanovi (2007), který kritizoval lhostejný postoj členů
správních rad vůči poslání mnoha nadací v USA.
K tomu, aby dění v nadaci vzbudilo u členů SR větší zájem, je důležité rozvíjet
projekty, které nadace realizuje a věnovat se kromě administrativy spojené s rozdělováním
příspěvků také vedlejším činnostem, např. pořádání osvětových kampaní, medializaci
veřejné sbírky, vydávání publikací apod. Členové SR by poté mohli do těchto aktivit
vstupovat.
Ačkoliv členky a členové SR, s nimiž jsem hovořila, projevovali vesměs
spokojenost se způsobem, jakým je činnost nadace řízena, jedna z respondentek vyjádřila
opačný názor: „Celou dobu svého členství ve SR VDV přemýšlím, jak by se systém
pomoci měl změnit - aby to nebylo jen rozdělování peněz způsobem 5.000 sluchátko na
jedno ucho, 10.000 na obě, kočárek pět, vozík deset tisíc...- ale, jak ovlivnit legislativu,
pojišťovny, lékaře. Mám problém v radě zůstat a dívat se, jak se vše dělá jako před patnácti
léty. To, že si Mileny opravdu vážím, neznamená, že netoužím po zásadní změně a nových
projektech...“ (R6, 2011).
Je však škoda, že ani tento citát nemá podobu konkrétních doporučení. Na základě
odborné literatury o SR představené v teoretické části lze říci, že by bylo vhodné SR
obměnit a získat členy, kteří by vůči nadaci zaujali aktivnější postoj. Jak vyplývá
z následující kapitoly, obměňování SR totiž v případě VDV není samozřejmostí.
6.7.2 Obměňování členů správní rady
Nyní se zaměříme na otázku, kdo se obměňováním členů SR v případě VDV
zabývá a za jakých podmínek k němu dochází.
V teoretické části citujeme Kena Burnetta, který upozorňuje, že je-li SR nevhodně
sestavená, může rozvoj nadace brzdit či znemožnit. Burnett tvrdí, že „lhůta členství má být
fixní a nemá být za žádných okolností prodlužována“ (Burnett, 276, 2002).
Ve VDV je dodržován stálý počet členů SR, přičemž členství je všem členům
prodlužováno, pokud sami nerezignují, automaticky. Zajímavě se k tomu vyjádřila
předsedkyně SR: „Obměňování členů SR se nekoná. Členství nikdy nebylo upraveno
žádnou lhůtou. To jenom já pořád naříkám, že už by mě měli nahradit někým vhodnějším a
schopnějším. Když ale některý člen odešel a bylo nutné získat jiného, vždycky jsme se
nějak dohodli, opět na návrh paní ředitelky, kdo by byl vhodným kandidátem“ (R2, 2011).
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Člen SR Ivan Douda rovněž odkazuje na ředitelku: „Na to by měla odpovědět
Milena. Ona je vždycky oslovila a nám pak přednesla, že zájem má ten a ten.“ (R3, 2011).
V zápisech z porad kanceláře není činnost SR reflektována, až na poznámku z roku
2001: „Stále hledáme nápady na nové členy SR,“ (za níž následují první tři návrhy,
4.7.2001), která potvrzuje, že o obměňování členů SR se stará kancelář, nikoliv její
předsedkyně nebo členové.
Nejčastější důvody, k nimž ke změnám ve složení SR dochází, shrnula Ljuba
Václavová, která v ní zasedá od roku 1998: „Nadace byla na začátku složena z přátel Olgy
Havlové. Za dobu mého členství byly důvodem k odchodu: zdravotní problémy (1), změna
trvalého pobytu (2), kandidatury do jiného orgánu veřejnoprávního nebo neziskového
sektoru (1), úmrtí (2 ). Rozhodně netvrdím, že je to tak dobře“ (R6, 2011).
Podněty k častějšímu střídání členů SR možná chybí proto, že není hodnocena
činnost, kterou pro nadaci vykonali nebo vykonávají. Pochopitelně může docházet
k nedorozumění už při oslovení nového člena, o čemž svědčí zkušenost, kterou mi sdělila
Milena Černá s neskrývaným rozhořčením: „Když jsme naposledy někoho hledali,
vytipovali jsme vhodného člověka a oslovili ho písemně. V dopise jsem poukázala na
činnost VDV. On odpověděl, že má zájem, ale že by uvítal více informací. Tak jaké
informace jsem mu ještě měla poskytnout?! Mohl se podívat na webové stránky. Mohl si
zjistit složení SR a rozhodnout se, jestli do této party chce vstoupit. Miroslav Novák
odpověděl rovnou, že je pro něj ctí být ve SR takové nadace, přišel a bylo to. Teď už nemá
význam se o tom s tím prvním kandidátem dále bavit“ (R1, 2011).
Josef Beneš k obměňování SR uvedl: „V poslední době SR prožívá složité období
v tom, že aktivita členů klesá. Na jednání se scházíme ve velmi malém počtu. Proto se
mluvilo o nějaké obměně, byli vytipovaní někteří známí lidé ze společenského života tak,
aby prezentovali svoje členství ve prospěch nadace. Strategie je jednoznačná: nacházet lidi,
kteří jsou schopní nadaci nějakým způsobem pomoct, ať už formou prezentace nebo
finanční“ (R5, 2011). Otázkou však zůstává, kdo tuto strategii naplňuje. Členy první SR
oslovila Olga Havlová. Všechny ostatní vyhledala a oslovila ředitelka a to navíc až ve
chvíli, kdy některý z členů rezignoval nebo zemřel. Na otázku, proč nejsou potenciální
členové oslovováni v předstihu, ředitelka odpověděla: „Nemůžeme přece některému
z členů říct, že už se nemusí namáhat. To nejde. Pokud chceme navázat kontakt
s potenciálním členem SR, musíme čekat, až se uvolní místo“ (R1, 2011).
V případě VDV neplatí, že SR se obnovuje sama, naopak, nejen, že se neobnovuje
sama, ale, dokud to není nutné, neobnovuje se vůbec.
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6.7.3 Funkce ředitelky
Odborník na management OOS Ken Burnett (2002) zdůraznil, že zvláště v případě
OOS je nutné důsledně oddělovat odpovědnost členů SR a osob, které zabezpečují
výkonný management. Varoval, že oba tyto orgány mohou splývat, což často vede
k neefektivitě a jiným neblahým důsledkům pro budoucnost OOS. Uvedl, že je důležité
nepodceňovat skutečnost, že mezi úlohou člena SR a ředitele je rozdíl: SR vede,
management vykonává.
Tento předpoklad však VDV téměř od samého počátku své existence vyvrací.
Z výše uvedeného vyplývá, že aktivita SR nebyla ani v minulosti vysoká a že členové byli
zvyklí spoléhat na návrhy a doporučení zakladatelky VDV Olgy Havlové a posléze
ředitelky Mileny Černé.
Jak se členka neoficiálního „poradního sboru,“ který obklopoval VDV v prvním
roce jeho existence, stala členkou SR a posléze ředitelkou Nadace Olgy Havlové vystihuje
následující citát: „Já jsem se od roku 1990 s činností VDV seznamovala jako expert
v oblasti zdravotnictví, poté jako členka SR a v roce 1993 mě Olga požádala, abych k
úloze ve SR přijala také funkci ředitelky. Předchozí ředitelka nevycházela dobře se
zaměstnanci. Olga si přála, abych skupinu lidí, kteří zde pracovali, stmelila a vzájemně
motivovala. Současně předpokládala, že změny, které zavedu, budou zaměstnanci
respektovat“ (R1, 2011).
Není bez zajímavosti, že jedno z konkrétních doporučení teoretiků managementu
OOS, tedy důsledně oddělovat správní radu od výkonných orgánů a současně také
zákonnou podmínku, kterou stanovuje ZNNF č. 227/1997 Sb. (funkce ředitele nesmí být
sloučena s výkonem členství ve SR), pro specifický případ VDV údajně popřel přímo
Lester Salamon.
Stalo se tak díky jednomu ze zástupců ředitelky pro zahraniční styky. Vzhledem
k častým zahraničním kontaktům totiž na přelomu let 1992 a 1993 vznikla v kanceláři
VDV potřeba zaměstnat do funkce zástupce ředitele anglického rodilého mluvčího. Tito
zástupci se posléze v nadaci střídali až do roku 1997 a jejich role byla poměrně značná.
Milena Černá podotkla, že díky nim získávala informace, jak OOS fungují v jiných zemích
a podněty, jak vylepšit činnost VDV.
Jeden z tzv. „nadačních dvojek,“ jimiž byli vždy dva až tři rodilí mluvčí, kteří
udržovali kontakty s důležitými osobnostmi ze zahraničí, na počátku devadesátých let
oslovil pana Salamona s prosbou o určitá doporučení ohledně správy VDV. Salamon tuto
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nabídku se zájmem přijal. Konkrétní seznam jeho doporučení nemám k dispozici, neboť se
jej nepodařilo dohledat, nicméně výše uvedené dokládá tvrzení ředitelky VDV: „Jeden
z těchto zástupců se spojil s Lesterem Salamonem, odborníkem na nadační sektor a
konzultoval s ním možnosti rozvoje VDV. Tým Salamonových kolegů pro naši nadaci
tehdy vypracoval celý seznam doporučení. Týkal se toho, jak má být VDV spravován a
mimo jiné zde bylo zdůrazněno, aby ředitelka VDV byla současně členkou SR“ (R1, 2011).
Lze se zamýšlet na tím, jak Salamon k tomuto názoru dospěl, nicméně domnívám
se, že jeho pozorovatelský talent nepřeceníme, pokud se se čtenářem shodneme na tom, že
postřehl pouze to, co tvrdí všichni členové SR, s nimiž jsem provedla rozhovor. Za
všechny cituji Ivana Doudu: „Role Mileny je absolutně klíčová. A tomu se ti, kteří za
různá rozhodnutí formálně odpovídají, vždycky přizpůsobí, včetně předsedkyně SR“ (R3,
2011) a Josefa Beneše: „Paní Černá je tou nejdůležitější, opravdu jádrovou členkou VDV“
(R5, 2011). Na druhou stranu zůstává otázkou, jestli má být „jádrový člen SR,“ ať už jím je
oficiálně či neoficiálně, současně zahlcován běžnou agendou kanceláře.
V ohnisku veškerého dění jak v rámci SR, tak kanceláře VDV stojí dosud
osmnáctým rokem Milena Černá. Můžeme proto odhadnout, že rozvoji VDV nebrání
pouze skutečnost, že členové SR předali svou odpovědnost do rukou jediného člověka, ale
i fakt, že tento člověk nikdy neměl volné ruce, aby se mohl naplno věnovat růstu
nadačního jmění, partnerům a budování strategie do budoucích let.
6.7.4 Zaměstnanci a externisté
V teoretické části práce na několika místech uvádíme, že profesionálové působící
v různých OOS se mnohdy dostávají do konfliktu s dobrovolníky (viz. JantulováŠťovíčková, 2005) nebo se zastánci spíše alternativní, nikoliv „profesionální“ správy OOS.
Výše uvedené ilustruje postoj, jaký vůči tzv. profesionálním OOS zaujímá Eva
Kvasničková, zaměstnankyně VDV:
„Dnes najdeš skoro v každé neziskovce někoho, kdo je vyškolený a placený za to,
aby tam seděl a psal projekty. Dříve žádost jakékoliv organizace zabrala jednu stránku,
prostě napsali, co potřebují. Teď pošlou celý rozbor, který má dvacet stránek a jsou to
samý pindy! Hlavně, že umí představit projekt a ohání se profesionalitou. Ale kdo pak tu
babičku, o kterou mají pečovat, chytne za ruku, to bych chtěla vědět! Měli by radši přidat
těm, kteří tam skutečně pracují!“ (R9, 2011).
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Je zajímavé, že na jiném místě rozhovoru stejná respondentka ohodnotila sebe a
další zaměstnance VDV takto: „Jsme profesionální už všichni, naučili jsme se jednat
s lidmi, pohotově reagovat, sledujeme, jak se vyvíjí poptávka, máme zkušenosti“ (R9,
2011). Z uvedených citátů je zřejmé, že kriteria pro hodnocení kvality a profesionality
nejsou objektivní.
V jednotlivých letech činnosti VDV se různě měnil počet jeho zaměstnanců,
dobrovolníků a externistů, s nimiž spolupracoval. Z této skutečnosti můžeme vyvodit
poněkud objektivnější informace o profesionalizaci sledované organizace. Přehled o tom,
jak se počty zaměstnaných a spolupracujících osob vyvíjely, uvádíme v tabulce číslo 10.
Z výročních zpráv vyplývá, že po prvních pěti letech činnosti VDV se začala
výrazněji projevovat potřeba najmout nové zaměstnance, slovy ředitelky: „získat
profesionálně zdatnou pracovní sílu“ (R1, 2011) a díky tomu sloučit či zrušit některé
pracovní pozice.
Počátkem roku 1994 začal VDV spolupracovat s externisty, ti neměli pevnou
pracovní dobu a vykonávali pouze určitý okruh činností, čímž se snížily režijní náklady.
Navíc byli odborníky na danou oblast a jejich práce dosahovala vysoké efektivity. Nejprve
nadace zahájila spolupráci s externí účetní, neboť účetnictví bylo nutné vést systematičtěji.
Ředitelka vzpomíná, že „nová účetní si tehdy kladla podmínku, aby se za dosavadními
účty udělala tlustá čára“ (R, 2011).
O personálním propadu na konci roku 1998, v němž VDV poprvé obdržel podstatně
méně darů od právnických a fyzických osob než v předchozích letech a byl vzhledem
k tomu nucen snížit počet zaměstnankyň a zaměstnanců svědčí také následující poznámka
v jednom ze zápisů z porad: „Všichni, kdo končí, předají svoji agendu a vyklidí stoly“
(18.12.1998). V průběhu let 1998 – 2001 se počet zaměstnanců stále snižoval, až se ustálil
na čtyřech pozicích: ředitelka, finanční manažerka, asistentka ředitelky (a současně
koordinátorka projektů) a administrativní pracovnice, jíž byla svěřena evidence darů.
Všechny ostatní činnosti byly nadále vykonávány pouze externě.
V roce 2003 ve VDV poprvé působila externí odbornice na oblast PR. Předsedkyně
SR k tomu podotýká: „V oblasti PR jsme se snažili ustálit sponzory a oslovovat nové
potenciální dárce. Členům SR se ale nijak výrazně nedařilo získávat nové zdroje a
zvyšovat veřejné povědomí o nadaci. Po určité době od úmrtí paní Olgy jsme se proto
rozhodli svěřit tuto činnost profesionálnímu pracovníkovi“ (R2, 2011).
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Tabulka č. 10: Počty členů SR, zaměstnanců, dobrovolníků, externistů a zahraničních
poboček za uplynulých 20 let
počet
členů
rok

zdroj

počet

počet

počet

zahraniční

SR zaměstnanců dobrovolníků externistů pozice externistů

pobočky

„Výbor dobré
1990 vůle“ 1990

11

0

0

Zpráva o činnosti
1992 za rok 1992

13

12

17

0

10

13

13

10

1 vedoucí galerie VDV

12

Zpráva o činnosti
1993 za rok 1993

právní zástupce,
Zpráva o činnosti
1994 za rok 1994

účetní, vedoucí
13

16

18

3 galerie

12

právní zástupce,
Zpráva o činnosti
1995 za rok 1995

účetní, vedoucí
13

19

17

3 galerie

12

právní zástupce,
Zpráva za rok
1996 1996

účetní, vedoucí
12

19

15

3 galerie

9

právní zástupce,
Výroční zpráva
1997 1997

účetní, vedoucí
9

19

12

3 galerie

9

právní zástupce,
Výroční zpráva
1998 1998

účetní, vedoucí
9

19

10

3 galerie

8

právní zástupce,
Výroční zpráva
1999 1999

účetní, vedoucí
9

6

14

3 galerie

8

právní zástupce,
Výroční zpráva
2000 2000

účetní, vedoucí
9

5

9

3 galerie

7

právní zástupce,
účetní, vedoucí
galerie a dvě
Výroční zpráva
2001 2001

koordinátorky
9

4

11
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právní zástupce,
účetní, vedoucí
galerie a dvě

Výroční zpráva
2002 2002

koordinátorky
9

4

8

5 projektů

7

právní zástupce,
účetní, vedoucí
Výroční zpráva
2003 2003

galerie a „public
9

4

4

4 relations“

7

právní zástupce,
účetní, vedoucí
Výroční zpráva
2004 za rok 2004

galerie a pracovnice
9

4

4

7

4 „public relations“
právní zástupce,

Výroční zpráva
2005 za rok 2005

účetní, vedoucí
9

4

9

3 galerie

3

právní zástupce,
Výroční zpráva
2006 2006

účetní, vedoucí
9

4

6

3 galerie

3

právní zástupce,
Výroční zpráva
2007 2007

účetní, vedoucí
9

4

7

3 galerie

3

právní zástupce,
účetní, vedoucí
galerie,
Výroční zpráva
2008 2008

manažerka PR a
9

4

13

4 fundraisingu

3

právní zástupce,
Výroční zpráva
2009 2009

účetní, manažerka PR
9

4

13

3 a marketingu

3

právní zástupce,
Výroční zpráva
2010 2010

účetní, manažerka PR
9

4

13

3 a marketingu

Zdroj: Výbor dobré vůle, 1990 a Výroční zprávy VDV z let 1992 - 2010
Pozn. v tabulce uvedené počty dobrovolníků nejsou příliš směrodatné. V případě VDV
totiž nelze jednoznačně definovat, co tato úloha obnáší. Ve výročních zprávách jsou kromě lidí,
kteří se do činnosti nadace po delší dobu intenzivně zapojovali, uvedeni jako dobrovolníci také
manželé či přátelé zaměstnankyň, kteří vypomohli jen příležitostně, ne-li jednou v průběhu celého
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roku. Přesto lze uvést, že počet dobrovolníků se vyvíjel podobně jako počet zaměstnankyň s tou
výjimkou, že v letech 2008 – 2010 oproti letům předcházejícím výrazně vzrostl.

Ředitelka, která v průběhu let 1993 – 1999 nová organizační pravidla zaváděla,
téměř doslova potvrzuje závěry autorů, které citujeme ve třetí kapitole: „Vztahy
v kanceláři byly napjaté, některým zaměstnankyním se změny zdály zbytečné, zkoušely je
bojkotovat nebo je jednoduše nechtěly přijmout. K názorovým střetům docházelo zejména
mezi těmi, kteří přicházeli jako noví zaměstnanci a byli vybaveni specifickými
dovednostmi a mezi těmi, kteří ve VDV působili od samého začátku. Doba ustavování
nových pravidel zkrátka vyžadovala notnou dávku pochopení a diplomacie.“
Milena Černá, ředitelka VDV, tvrdí, že ani dnes „neprobíhají všechny změny
bezbolestně“ (R1, 2011). V posledních letech se v kanceláři objevily nové tváře, počet
stálých zaměstnankyň však zůstal stejný. Další funkce jsou vykonávány externě.
DiMaggio, Powell (1983), Holland a Ritvo (2008) a z českých autorů například
Jantulová-Šťovíčková (2005) se v souvislosti s profesionalizací zamýšleli nad tím, proč
tento proces provází tak časté konflikty v rámci vnitřního fungování OOS. Autoři
poukazují na to, že profesionalizace vnáší do původně přátelských, otevřených vztahů
nerovnost, neboť profesionálové prosazují svá přesvědčení bez ohledu na zkušenosti
stávajících zaměstnanců a dobrovolníků.
VDV tímto vnitřním konfliktem procházel, když se stěhoval do kanceláří na
Senovážném náměstí. Některé z nově přijímaných zaměstnankyň se vůči méně
kvalifikovaným dobrovolnicím vymezily jako profesionálky a postupně přebíraly jejich
povinnosti, neboť se domnívaly, že je mohou vykonávat efektivněji a kvalitněji. Totéž se
projevuje v současné době, kdy v kanceláři nadace působí nové profesionálky, tentokrát
legitimované univerzitním diplomem. Na základě svého vzdělání prosazují změny ve
způsobu organizace práce a jejich přesvědčení o tom, co je efektivní v některých případech
odporuje zkušenostem stávajících zaměstnankyň. Námitkám typu „Vždycky jsme to dělali
takhle a vždycky to tu dobře fungovalo!“ (R9) nebo „Takhle jsme to tady nikdy
nepraktikovali.“ (R9) lze obtížně čelit racionálními argumenty a je proto důležité
především trpělivé vysvětlování.
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6.7.5 Dobrovolníci
V teoretické části práce jsme dospěli k závěru, že dobrovolníci mohou OOS pomáhat
podobně jako dárci. Role dobrovolníků také může spočívat v infiltraci nových podnětů do
činnosti organizace. Navíc profesionalita OOS se odráží také v tom, zda a jakým způsobem
s ní dobrovolníci spolupracují. Možná rovněž v tom, jak o nich daná OOS uvažuje a zda
jejich pomoc umí využít.
Na základě údajů v tabulce č. 10 shledáváme souvislost s počtem dobrovolníků,
kteří ve VDV působily a odlišným přístupem k projektům. Některé z nich totiž nadace
přestala pouze administrovat, ale přidala k nim rozměr konkrétních výstupů činnosti, ať už
se jednalo o osvětovou činnost, soutěž, výzkum podmínek pro vysokoškolské studenty
s handicapem nebo vernisáž fotografií. Vznikl tak prostor pro zajímavou a pro mladé lidi
přitažlivou dobrovolnou pomoc. Skutečnost, že většina „nových“ dobrovolníků je „mladší
generace“ považuji za zvláště významnou, neboť dokládá také inovativní přístup
k veřejnosti. Úkol změnit strategii, kterou VDV působí na veřejnost a získat nové
dobrovolníky, dárce a partnery, dlouho nebyl jasně pojmenován. Avšak dobrovolníci
hlásící se sami o práci jsou důkazem, že některých změn se podařilo dosáhnout.
V publikaci, kterou VDV vydal z podnětu nové manažerky rozvoje v roce 2010 se
ředitelka VDV zamýšlí nad tím, v jakých úlohách působili dobrovolníci VDV: „Ženy
nabízely administrativní práci, překlady do cizích jazyků, doprovod k dětem při
ozdravných pobytech, muži přišli s organizováním výstav, či výukou práce na počítačích.
Peníze ani ušlý zisk nikdo nepočítal. Stačilo zavolat na známé číslo a už bylo přistaveno
auto...I později se objevovaly nabídky pomoci a tento trend, k naší radosti, trvá dodnes“
(Publikace 20 let VDV, 2010, 69).
Podmínky činnosti VDV se však v průběhu uplynulých let změnily a je nutné
naučit se práci dobrovolníků využívat lépe. Namísto administrativní činnosti jim může být
svěřeno koordinování některých projektů, organizace akcí, výpomoc v komunikaci
s partnery a dárci apod. Pokud jsou schopni odvést práci kvalitně a je-li pro ně současně
dostatečně zajímavá a obohacující, je pravděpodobné, že obě strany budou spokojeny a
jejich spolupráce bude úspěšně pokračovat. Proto manažerka PR a projektů Monika Granja
dobrovolníkům nenabízí např. rovnání šanonů v archivu, naopak: „Vždycky se snažím, aby
měli vlastní koncepci své práce, abych jim vyšla vstříc a dala prostor se samostatně
rozhodnout. Je skvělé, jak snadno to funguje, když se chce. Přidají se na Facebooku mezi
naše přátele, potom napíšou mail, že umí tohle a baví je tohle a jestli by nám mohli nějak
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pomoci. Vymyslím, na kterém projektu by se mohli podílet, něco nabídnu a do týdne už od
nich máme nějaký výstup. Přicházejí s vlastními nápady, předávají nám své zkušenosti a
představují pro nás také cennou zpětnou vazbu. Musíme se měnit a rozvíjet, každá
organizace musí dýchat, a právě dobrovolníci jsou tím, kdo přináší nový vítr“ (R7, 2011).
V době, kdy se VDV pokouší o vnitřní růst a rozvoj, jsou pro něho dobrovolníci
důležitější než kdy jindy. Svěřují mu výsledky své práce, svůj čas a osobní nasazení. Na
dobrovolnické bázi vzniká interní časopis VDV Dobré zprávy, celý tým dobrovolníků
pomohl realizovat osvětovou kampaň Cesty k integraci, která proběhla v roce 2009, dvě
studentky z FAMU nedávno natočily spot určený k medializaci projektu Odskáčeme si to
za vás, dobrovolníci VDV zdarma poskytují grafické práce, pomáhají s fundraisingem (v
této souvislosti VDV oslovila např. PR specialistka toho času na mateřské dovolené), jiná
dobrovolnice (rovněž na mateřské dovolené) téměř samostatně koordinuje projekt Běžci
dobré vůle a další maminka organizuje pro VDV společenské evanty. V současnosti
s VDV pravidelně spolupracuje přes dvacet dobrovolníků.
6.8 Profesionalizace v oblasti komunikace s veřejností
VDV má výhodu v tom, že jeho zakladatelka představovala pro českou veřejnost
vzor vysokých morálních hodnot. Pavel Kosatík např. uvádí, že si „získala úctu tisíců
spoluobčanů a že jeji obraz vyplývající z článků a publikací je až čítankový“ (Kosatík,
1997). Každý, kdo se rozhodne působit ve VDV, prochází určitou socializací, v jejímž
průběhu se přihlašuje k odkazu jeho zakladatelky. Často bývá poukazováno na její přísné
zásady, od nichž jsou odvozena vnitřní pravidla fungování této nadace. Prewittově (2001)
předpokladu, že nadace se ke svým zakladatelům často vztahují s neskrývanou hrdostí
odpovídá úsilí kanceláře VDV o to, aby se Olga Havlová stala ikonou české společnosti.
To je mimo jiné zřejmé i ze zápisů z porad, v nichž např. opakovaně zaznívá záměr docílit,
aby po zakladatelce VDV byla pojmenována některá pražská ulice nebo náměstí, aby se
k příležitosti výročí jejího umění vydaly poštovní známky apod. V příštích letech bude
patrně také opuštěn složený název VDV – Nadace Olgy Havlové a nadále bude veřejnosti
komunikován pouze název Nadace Olgy Havlové, neboť je srozumitelný a jednodušší,
navíc jméno zakladatelky v názvu je důležitější než odkaz k tomu, jak tato nadace vznikla.
Nástroj, jak dosáhnout výsledků v oblasti komunikace s veřejností, představují
mimo jiné výřoční zprávy. Není bez zajímavosti, že ve výročních zprávách nejsou
prezentovány aktivity členů SR. Každá z výročních zpráv VDV obsahuje „kalendář akcí,“
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v nichž si lze na první pohled všimnout disproporce mezi konferencemi, výstavami,
kulatými stoly aj., kterých se účastnila Milena Černá (případně některé zaměstnankyně
kanceláře) a mezi „akcemi“ členů SR. Kromě předsedkyně SR, která byla v průběhu let
přítomna u několika významných událostí, besed se studenty nebo poskytla rozhovor
médiím (v menší míře než ředitelka nadace), se o členech SR v kalendářích můžeme dočíst
jen výjimečně. Jména členů SR se ve výročních zprávách nevyskytují, objevují se až
v závěrečném výčtu základních dat o nadaci. Toto zjištění odpovídá provedeným
rozhovorům, neboť členové SR označují činnost ředitelky ve všech oblastech, včetně
komunikace s veřejností, za zcela stěžejní.
V teoretické části přitom na několika místech uvádíme, že vystupování členů SR
navenek, může vztahům dané OOS s veřejností velmi pomáhat. Z toho důvodu bývají do
správních rad některých organizací zvány známé nebo vlivné osobnosti. Současně je
důležité, aby její členové byli odpovědní a důvěryhodní. SR by totiž měla spojovat danou
organizaci s jejím okolím, s novými partnery a dárci. Na otázku, jak se do PR nadace
zapojuje SR VDV, odpověděla Dana Němcová, předsedkyně SR:
„Členové se VDV snaží zmiňovat, pokud je k tomu vhodná příležitost. Je to však
obtížné, protože někteří z nich jsou velmi vytížení, jsou sice například známými a
zasloužilými osobnostmi, což VDV může prospívat, na druhou stranu jim to ale
znemožňuje se činnosti nadace zúčastňovat“ (R2, 2011).
Máme-li charakterizovat způsob, jakým se VDV snaží působit na veřejnost,
můžeme citovat jednu z jeho „zásad,“ které uvedla Milena Černá v publikaci vydané k 20.
letům VDV: „Dáváme-li o sobě vědět, ať se to děje formou informací o záměrech,
principech a realizaci cílů, které si nadace vytyčila, ať je dána čest institucím a soukromým
osobám, které mají na uskutečnění našich záměrů zásluhu, a ať se dostanou ke slovu i ti,
kdo pro nadaci pracují dobrovolně a vskrytu“ (Publikace 20 let, 10).
Skromný a zdrženlivý, pro PR Nadace Olgy Havlové typický, postoj potvrdily
i respondenti provedených rozhovorů. Například zaměstnankyně nadace Eva Kvasničková
je přesvědčena, že „paní Olga by souhlasila pouze s nenásilnou propagací, která by
nemohla působit nepatřičně nebo jako citové vydírání. Dopředu vždycky stavěla ty, kterým
jsme pomohli, ať už děti nebo handicapované, seniory apod. Nestála o publicitu. Nechtěla
dopustit, aby se využívalo jejího jména a postavení ve prospěch nadace a nechtěla se
ukazovat mezi VIP pro to, aby získala peníze…“ (R9, 2011).
Ani člen SR Josef Beneš by s jinou formou PR nesouhlasil: „Myslím si, že efekt
medializace nebývá velký a že jiné kanály, jak na sebe upozornit, jsou rozhodně
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užitečnější. Například využívání kontaktů, kterých nadace má velké množství. V případě
VDV je té medializace právě tak akorát“ (R5, 2011).
Zlomový bod vývoje VDV zmínila Marie Prausová, která pamatuje, jak prudce
vešel VDV ve známost v prvních pěti letech od svého založení a jak obtížně se vyrovnával
se smrtí své zakladatelky:
„Paní Olga chodila na různé společenské akce, výstavy, koncerty, navštěvovala
dětské domovy a publicita nadace byla veliká. Ale po její smrti se to změnilo, hlavně
sponzoři, ale i organizace a lidé čekali, co bude, jestli se bude pokračovat…Paní ředitelka
udělala, co mohla…Někteří sponzoři zůstali, někteří opadli. Ale potom byla publicita
nadace příliš malá, v novinách a televizi se moc neobjevoval“ (R8, 2011).
Podobně situaci hodnotí také Ivan Douda, člen SR: „Postupně už spolupráce ze
strany firem nebyla tak intenzivní. Už to zkrátka pro ně nebyla reprezentativní záležitost a
výhody, které sledovaly, už pro ně zkrátka přestaly být zajímavé. Nadace musela
hospodařit s nižšími příjmy a pro některé to byl důvod se od VDV odvrátit. Ale nadaci
naštěstí tvořili charakterní slušní lidé, kterým by snad přišlo i blbý prostě odejít, když paní
Olga zemřela“ (R3, 2011).
Člen SR Josef Beneš oceňuje způsob, jakým VDV komunikoval s veřejností po
smrti Olgy Havlové: „Bylo správné, že po smrti Olgy Havlové tato nadace nepřijala jinou
tvář. Naopak nadále má tvář zemřelého člověka. To byl v dané chvíli, tedy v uvozovkách,
dobrý „marketingový tah,“ nechat historii promlouvat do budoucnosti. Díky tomu
počáteční drive známé tváře paní Olgy zůstává. Ona byla s tou nadací skutečně těsně
spjatá, navíc byla postrevoluční osobností naší společnosti. Kdyby se na její místo postavil
kdokoliv jiný, ztratil by se zakladatelský duch a zůstal by jen nějaký paskvil“ (R5, 2011).
Po smrti Olgy Havlové musel VDV čelit obtížné situaci. Musel se vnitřně upevnit,
reorganizovat svou činnost, vyrovnat se s částečnou ztrátou zájmu ze strany veřejnosti. Jak
je zřejmé z několika míst této studie, je pro něj příznačné ulpívání na zavedených
pořádcích, o to těžší bylo zvykat si na nové podmínky a trvalo ještě dlouhý čas, než VDV
změnil přístup z původního „publicitu nepotřebujeme, lidé si nás najdou sami“ k
systematickému oslovování

veřejnosti.

Tím

byl učiněn

velký krok

na cestě

k profesionalizaci. Mezi lety 2002 a 2003 dospěl VDV z fáze potenciality (HartmannTews, 1999) o níž se zmiňujeme v teoretické části, k reálné potřebě spolupráce
s profesionály. Nutno však podotknout, že potřeba oslovit odborníka v oblasti PR byla
uznána až sedm let po úmrtí paní Olgy. Až roku 2003 se ve výroční zprávě poprvé
objevuje pozice „public relations.“
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Stalo se tak z rozhodnutí ředitelky Mileny Černé: „Postupně jsme přicházeli na to,
že lidé nás přestávají znát. To bylo těžké období. Posléze jsme pochopili, že v nadaci musí
působit někdo, kdo této oblasti rozumí a kdo se jí bude věnovat. Svěřili jsme starost o PR
externistce, která měla v dané oblasti zkušenosti“ (R1, 2011).
Zdálo se, že problém se podařilo zažehnat a že žádaný efekt se brzy dostaví.
Finanční manažerka, která aktivity v oblasti „reklamy“ příliš neuznává, byla s prací této
externistky spokojena. Následující citát však nasvědčuje, že se tato externí spolupracovnice
zaměřovala výhradně na krátkodobé úkoly, neboť neměla k dispozici strategii, kudy se má
PR nadace nadále ubírat. „Byla to moc šikovná mladá slečna, docházela do kanceláře
dvakrát týdně na několik hodin. Měla to raz dva, napsala tiskovou zprávu, někam
zatelefonovala a zase mohla jít“ (R9, 2011).
Výroční zpráva z roku 2005 pozici „public relations“ již neuvádí a počet externistů
je o jednoho nižší. Starost o PR tehdy opět převzala výkonná ředitelka. Ukázalo se totiž, že
PR nebylo důvodem, proč „lidé přestávali VDV znát.“ VDV pozvolna dospěl k poznání, že
profesionálně spravované PR je téměř zbytečné, pokud není, o čem veřejnost informovat.
Po třech letech se ředitelka, která stále uvažovala, jak získat pro nadaci nové zdroje,
setkala s Monikou Granja, tehdy zaměstnankyní Fóra dárců. Několikrát s ní situaci VDV
konzultovala a posléze ji oslovila s prosbou o spolupráci.
Monika Granja brzy dospěla k zásadnímu zjištění: „Hledání nových možností
v oblasti fundraisingu VDV musí předcházet rozvoj projektů, aby byla možná jejich
náležitá prezentace navenek. Nestačí aktualizovat webové stránky a napsat tiskovou
zprávu, (kterou navíc nikde nepoužijí). Musíme změnit přístup k tomu, jak se staráme
o naše projekty a jak o nich uvažujeme“ (R7, 2011). Monika Granja vymýšlela kampaně,
víkendové akce, zajišťovala účast VDV na vhodných konferencích a veletrzích,
organizovala různé soutěže a snažila se zapojit ostatní členy kanceláře i SR. To však
nebylo snadné, překážku představovaly jednak pochybnosti stávajícíh zaměstnankyň, ale
také určitá setrvačnost ve způsobu práce. „Když jsem sem nastoupila, nemohla jsem si na
to zvyknout, na všechno bylo pořád dost času. Občas se mi zdálo, jako by se tu čas zastavil
úplně!“ (R7, 2011).
Přesto se daří dosahovat změn, což ostatně ocenila i finanční manažerka: „Dříve
jsme měli letáky děs a hrůza, namnožené na kopírce, ale od doby, kdy si na to najímáme
profesionály zvenku, se to změnilo. Máme grafika nebo několik grafiků, firmu, tiskárnu.
Cokoli, co od nás jde ven, má profi vzhled, je to sladěné do našich barev a všude máme
logo“ (R6, 2011).
114

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Určité změny vnímali i členové SR. Jeden z nich např. uvedl: „V posledních dvou
letech proběhla řada akcí, které byly vidět, ať už šlo o různá setkání, koncerty nebo Cenu
Olgy Havlové. To je perfektní!“ (R5, 2011).
Rozvoj PR VDV však dodnes naráží na některé překážky, které je třeba odstranit. Jednou
z nich je nedocenění strategického sociálního marketing. To vyplývá např. z citátu finanční
manažerky: „Myslím, že popularita se až moc přeceňuje. Jedna věc je být ve všech plátcích
a druhá je doopravdy pomáhat. Práce v nadaci by se měla dělat více srdcem, to by jinak
nemělo smysl. Ano, dnes je pro získávání finančních prostředků PR asi nezbytné, ale
nesmí pro nás být tím nejdůležitějším! Jinak může docházet i k nesprávnému využití těch
prostředků, když se začne dělat jenom reklama“ (R9, 2011). Hlavní překážkou je
skutečnost, že některé zaměstnankyně výdaje v oblasti PR považují za naprosto zbytečné,
svědčí o tom např. následující citát: „Prostě je to plácání peněz. Ty peníze vynaložené na
PR se nikdy nevrátí. Za reklamu na facebooku jsme zaplatili dvakrát pět tisíc a za ty dva
měsíce, co tam byla, jsme na dmskách dostali tři tisíce“ (zaměstnankyně, záznam
zúčastněného pozorování, 13.6.2011).
Olga Havlová publicitu nevyhledávala a nestála o ni, „byla jí z duše protivná“ (R9,
2011), avšak zájem médií, který se na ni orientoval, zasahoval i VDV a zajišťoval mu
mediální pozornost. Potvrzuje to například Ivan Douda, člen SR: „Novináři všechno okolo
VDV vyhledávali sami od sebe, neboť byl spojený s hradem a to prostě táhlo“ (R3, 2011).
Odtud pramení dnešní složitý postoj, který nadace zaujímá vůči aktivitám v oblasti
PR. Zájem médií byl vždy samozřejmý a „zbytečné“ výdaje na PR byly neobhajitelné.
Situace VDV je obtížná také proto, že dříve se jeho potenciální dárci nerozhodovali
mezi řadou jiných nadací a dalších OOS. Jak uvádí např. finanční manažerka: „Nebylo
příliš na výběr. Byli jsme nejznámější a téměř jedinou nadací“ (R9, 2011).
Zjištění, že existuje reálná „konkurence“ bylo pro kancelář nadace šokující. Ještě
obtížnější však bylo připustit, že lidé považují činnost VDV za již ukončenou. Tato
nebezpečí se však v průběhu posledních let daří překonávat. Svědčí o tom např. data, která
zveřejnilo Fórum dárců v analýze filantropie, již dlouhodobě zpracovává společnost
Newton Media. Výsledkem této analýzy je mimo jiné graf, který podává roční přehled o
počtu příspěvků uveřejněných v médiích, které zmiňují vybrané top nadace. Tento graf
poskytuje vhodný nástroj k hodnocení PR aktivit VDV, a proto jej za roky 2006, 2007,
2008 a 2009 uvádíme v příloze číslo 1. Na tomto místě můžeme shrnout, že Nadace Olgy
Havlové zaujala v roce 2006 na zmíněném žebříčku (celkem 24 hodnocených top nadací)
šesté místo, v roce 2007 desáté místo a roku 2008 deváté místo. Na přelomu let 2008 a
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2009 se frekvence zmínek o VDV v médiích rapidně zvýšila a VDV předběhl i své silné
konkurenty, neboť obsadil čtvrté místo. V rozboru grafu je uvedeno, že VDV se s celkem
osmi sty šedesáti příspěvky stal čtvrtou nejmedializovanější nadací (, tj. nárůst z 280 na
860 příspěvků), přičemž pochvala na adresu nadace zazněla v celkem 219. příspěvcích
(Fórum dárců, 2009).
Uvedené zjištění je jistě příjemným povzbuzením, nicméně ne všichni jej mohou
vnímat jako úspěch, například finanční manažerka VDV jej hodnotila poměrně lhostejně:
„Myslím si, že nadace je právě od toho nadací, aby pomáhala bez ohledu na sebe, na
prvním místě máme vidět ty žádosti, a až potom se zajímat, kolik o nás kde bylo napsáno
článků. To totiž není tak důležité, máme především sledovat své poslání!“ (R9, 2011).
Pro budoucí rozvoj v oblasti PR je důležité stanovení nových cílů. Jeden z členů SR
např. radí: „Rozhodně bych ještě více podpořil PR. Kdyby se vám podařilo ke každému
důležitému projektu udělat dobrý komunikační koncept, který zviditelní nadaci jako
takovou a připomene třeba dmsky, to by byl dobrý krok. PR by mělo být nadále hezké,
svižné, jednoduché!“ (R4, 2011).
Kromě soustavného rozvíjení projektů může mezi další cíle patřit důslednější dělba
práce. O tom, že k tomu nadace směřuje, svědčí následující citát: „Celou výroční zprávu
dříve psala O.S. na koleni tady v kanceláři. Dnes je její výroba mnohem delší a v jistém
ohledu náročnější proces, už to ale nemá na starost jeden člověk, nějak se na tom podílíme
všichni plus externisti a konečnou podobu schvaluje ředitelka“ (R9, 2011).
Také se velmi osvědčuje spolupráce s profesionály – dobrovolníky. Monika Granja
říká: „Mít se s kým poradit je důležité. Někdy je obtížné odhadnout, který krok bude mít
žádaný efekt. Když usiluji o změny v oblasti komunikace s veřejností, je rozdíl, jestli se
radím s kolegyněmi v kanceláři nebo s odbornicí, která se přímo v oblasti PR a marketingu
výborně orientuje (R7, 2011).
Závěr
Provedený výzkum sledoval vývoj nadace za uplynulých dvacet let vzhledem ke
způsobu, jakým do jejího vedení a správy pronikal proces profesionalizace. Jedním z jejích
výrazných projevů byly personální změny, k nimž nadace přistoupila a které souvisely
s přijímáním placených zaměstnanců a posléze se snižováním jejich počtu za účelem
omezení provozních nákladů. Posléze také s nahrazováním zaměstnanců profesionály, kteří
poskytovali externí služby. Další změny proběhly v oblasti realizace projektů a v oblasti
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komunikace s veřejností. V závěru práce uvádíme nejprve diskusi vybraných témat
spojených s profesionalizací Nadace Olgy Havlové. Následně shrneme odpovědi na
stanovené výzkumné otázky. V úplně poslední části práce jsme se pokusili formulovat
obecná doporučení pro ostatní české nadace.
Diskuse: změny VDV spojené s profesionalizací
Měli bychom mít na paměti, že profesionalizace neoznačuje stav, ale proces. Není
správné se ptát, jestli nadace je nebo není profesionální, ale zda a jakým způsobem
k vlastní profesionalizaci a možnostem budoucího rozvoje přistupuje. V této souvislosti lze
říct, že profesionalizace nemusí být za všech okolností považována za žádoucí.
Profesionalita (někteří lidé ji mohou vnímat i jako „odosobněnost“) totiž evokuje vlastnost
či kvalitu, která bývá spojována s komerčním sektorem, vůči němuž se mnozí představitelé
OOS vymezují.
Setkala jsem se s názorem, že v případě nadací profesionalizace odvádí pozornost
od poslání: „Nemyslím si, že profesionalizace je pro nadaci něčím, o co by měla usilovat.
Ono se to samozřejmě musí měnit, s tím, jak se mění doba, ale nějaká přílišná
profesionalizace by vedla ke změnám, které by neodpovídaly tomu, že jsme nadace.
Nadace mají fungovat jinak, tím se právě odlišujeme. Třeba firemní nadace jsou
stoprocentně jinak organizovány, ale u nich je to účelové, jsou založeny na jiných
principech.“ (R9, 2011).
V kanceláři VDV se vždy stavělo na vzájemné důvěře a přátelských vztazích.
Profesionalizace nebyla stanovena jako cíl. Naopak, prestižní česká nadace VDV se
profilovala jako někdo, od koho se učí ostatní. V rámci organizačního pole silných českých
nadací

nepochybně

docházelo

k donucovacímu,

mimetickému

i

normativnímu

izomorfismu (DiMaggio a Powell, 1983), a to již od počátku devadesátých let. V případě
donucovacího izomorfismu vycházely podněty k homogenizaci organizačních polí zejména
z nutnosti zajistit institucionální legitimitu nově vznikajících nadací. Po revoluci v roce
1989 začala v ČR působit řada nadací, jak jsme popsali v kapitole 1.4, které však vzhledem
k problému své legitimity musely posléze svou činnost ukončit nebo svou právní formu
měnily na nadační fond.
VDV významně ovlivňovaly a dodnes ovlivňují také vnější faktory prostředí, ale
i kulturní a sociální tlaky. Například brzy po jeho vzniku se ukázalo, že jako dobrovolná
společnost nemůže své poslání naplňovat tak, jak bylo původně zamýšleno, a proto se
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ustavil jako nadace. Posléze byl nucen zavést organizační změny také vzhledem k novému
ZNNF č. 227/1997 Sb.
Podle DiMaggia a Powella nestačí, když OOS obhájí svoji legitimitu, musí rovněž
soupeřit o zdroje a klienty s ostatními organizacemi v témže organizačním poli. Zde se
silně projevuje mimetický izomorfismus. Ten vzniká z důvodu vnitřní nejistoty, která
může vést k tendenci napodobovat ostatní, a to zejména v době, kdy se nová organizace
v rámci organizačního pole teprve ustavuje (DiMaggio a Powell, 1983, 151). VDV se jako
první česká nadace založená po roce 1989 přizpůsoboval především nadacím, které
působily v zahraničí, což např. dokládá následující citát: „Když měl Havel zahraniční
návštěvu, tak Olga tam vždycky chtěla mít vlastní program, ve kterém budou návštěvy
tamních nadací. Mluvila s nimi o tom, co tady děláme a získávala od nich doporučení, ale
i podporu“ (R10, 2011).
K určitému slaďování posléze docházelo i v rámci organizačního pole českých
nadací. Poté, co zemřela jeho zakladatelka, VDV po několik let prakticky rezignoval na
aktivitu v oblasti PR a náskok získaly jiné, rychle se rozvíjející nadace. Konkurence se
tehdy ještě mladé nadaci stala dobrým učitelem, neboť díky ní poznala, čeho se vyvarovat
a na co se především soustředit.
Dnes však už VDV mimetické procesy nevnímá jako „učení se od úspěšných,“
nýbrž na ně pohlíží spíše ve smyslu: „ostatní sledují, co děláme a když máme něco nového,
hned to mají taky“ (R1, 2011), k čemuž mohu citovat několik příkladů, které uvádí
ředitelka VDV: „Měli jsme den dobré vůle, kdy dobrovolníci prodávali v ulicích srdíčka,
za chvilku to začal dělat kde kdo, takže jsme s tím my radši přestali,...udílíme cenu Olgy
Havlové a jiná nadace hned začne s udílením vyznamenání,…vydáváme vlastní bulletin,
ostatní to u nás vidí a do půl roku ho vydávají taky“ (R1, 2011). Domnívám se, že
vzhledem k předchozím kapitolám čtenář nemůže být překvapen, že ve VDV je
homogenizace vnímána takto jednostranně. Můžeme odhadovat, že ředitelé několika
českých nadací by mohli tvrdit, že VDV se naopak připodobňoval jim.
Abychom izomorfismus českých nadací ilustrovali, citujeme některé z členů SR. Ivan
Douda zmínil okolnosti vývoje VDV, které přímo souvisí s donucovacím izomorfismem:
„Hodně takového ne-profesiolnalismu přetrvalo, i když pak byla snaha to dělat
profesionálně. Nadšenecký začátky byly prostě bezvadný! Pak se to logicky muselo
profesionalizovat, jednak proto, že peníze byly velký a muselo se to formalizovat a hlídat a
jednak taky zákonný tlak k tomu tu nadaci nutil. Profesionalizace má svoje plusy i mínusy,
což znamená, že proběhla selekce lidí a zůstali jen ti, kteří to chtěli i za nových podmínek
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dělat dál. Zvětšila se míra byrokracie a přišli lidi, které člověk už neznal a neměl s nimi
blízký kontakt. Pro někoho to pak možná ztratilo původní náboj“ (R3, 2011). Ljuba
Václavová připomněla určitou „sociální kontrolu,“ jež by měla představovat přirozenou
součást organizačních polí v rámci občanské společnosti: „Teprve ve VDV jsem pochopila,
že neziskový sektor je velmi konkurenčním prostorem, v němž by nemělo být místo pro
špatně fungující organizace, které (vedle toho, že poškozují jméno druhých, poctivě
pracujících sdružení a nadací) škodí i fakticky, dárcům a klientům“ (R6, 2011).
DiMaggio a Powell (1983) organizační izomorfismus odvozují rovněž z působení
profesionálů, kteří se pohybují v různých organizacích a na základě vzájemné spolupráce
napříč těmito organizacemi přenášejí osvědčené postupy a zkušenosti. Tyto procesy autoři
označily jako normativní izomorfismus. Pokusme se nyní potvrdit předpoklad, že
normativní izomorfismus je rovněž součástí profesionalizace VDV. K tomu lze
podotknout, že autorka této práce dostala ve VDV prostor využít znalosti, které získala
jako studentka Katedry studií občanské společnosti, její iniciativa se očekávala například
v oblasti sociálního marketingu a fundraisingu. Dále jsme zjistili, že externí manažerka
projektů Monika Granja přišla do kanceláře Nadace Olgy Havlové se zkušenostmi z Fóra
dárců, asociace, která nadace sdružuje, a svou činnost zde zahájila několika konzultacemi
s ředitelem nadace Partnerství, kterou vnímá jako profesionálně řízenou a stále se
rozvíjející nadaci. Z mých zkušeností dále vyplývá, že zaměstnanci českých top nadací
udržují vzájemné kontakty a jejich spolupráce funguje na principu komunit profesionálů,
které v zahraničí popsal například Adler (2006). Ve třetí kapitole jsme rovněž věnovali
značnou pozornost tzv. komunitám pro praxi, jejichž fungování normativnímu
izomorfismu v zásadě odpovídá. Uvedli jsme, že university, které profesionály formálně
legitimují, mají zájem na tom, aby se jejich absolventi stali součástí komunity
profesionálů, a proto vítají možnost sdílení poznatků mezi korporacemi a organizacemi
občanské společnosti přímo v universitním prostředí. V této souvislosti můžeme rovněž
uvést příklad z prostředí sledované nadace. Na přelomu roku 2010 a 2011 došlo k navázání
tohoto typu spolupráce v rámci projektu Communitas pro praxis, který realizuje Universita
Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) společně s Nadací Olgy Havlové, Nadací VIA, Nadací
Partnerství a několika dalšími OOS. Součástí tohoto projektu jsou workshopy a diskuse
představitelů nadací, OOS, akademiků a studentů na půdě UJEP. Výstupem projektu bude
e-learningový program a plán studentských praxí, které budou následně probíhat přímo
v partnerských OOS.
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Poté, co jsme sledovali projevy organizačního izomorfismu v konkrétním případě
VDV, se zaměříme na další z důležitých témat profesionalizce, jímž je plánování
budoucího rozvoje.
V rámci provedeného výzkumu jsme zaznamenali absenci strategického plánování.
Můžeme shrnout, že na žádné úrovni organizační struktury VDV k němu nedochází
(alespoň ne důsledně), nejsou stanovovány dlouhodobé vize, ani dílčí cíle pro buducí
rozvoj. Manažerka projektů Monika Granja roku 2009 vypracovala SWOT analýzu, která
měla představovat „odrazový můstek“ pro pochopení stávající situace a strategické
plánování, avšak prozatím k němu nedošlo. (Se svolením autorky ji uvádím jako přílohu
číslo 2.) Domnívám se, že čtenář může na základě jejího srovnání s aktuálními daty, která
uvádíme výše, posoudit, jak se v průběhu uplynulých dvou let VDV ve své
profesionalizaci posunul. Musíme např. konstatovat, že administrativní zatížení kanceláře
je stále velké, aktivita členů SR se příliš nezvýšila a nadále chybí finanční prostředky na
rozvoj komunikace s veřejností. V oblasti grantování je rovněž hrozbou ztráta důvěry ze
strany OOS, vzhledem k nedostatečně transparentnímu procesu rozdělování nadačních
příspěvků. Na druhou stranu můžeme ocenit, že alespoň některé slabé stránky se již
podařilo zmírnit či odstranit. Například přibylo dobrovolníků a dárců z mladší generace.
Zápisy z porad kanceláře, které jsem shromáždila, a které byly evidovány přibližně od
doby, kdy nadace sídlí na Senovážném náměstí, mají jeden společný rys: všechny jsou
velmi stručné, heslovité. Z jejich obsahu se dozvídáme praktické, mnohdy banální,
informace o běžném chodu kanceláře, nikoliv však odkazy k vyhodnocování činnosti.
Čtenář by se mohl domnívat, že strategické plánování na poradách probíhalo, avšak
záznamy o něm se do zápisů, které měly být co nejstručnější, nedostaly. Avšak ani v době
mého působení ve VDV se na poradách o strategickém plánování nehovořilo. Lze
namítnout, že tyto záležitosti probírala SR, ale ani v zápisech z jednání SR nenajdeme
návrhy vztahující se do budoucna. Pokud se v zápisech objevuje hodnocení činnosti, je
většinou pozitivní a vztahuje se k dílčímu tématu, např vzhledu výroční zprávy.
Přesto musíme podtrhnout, že v procesu profesionalizace VDV jsou změny
nevyhnutelné. Dva citáty členů SR, s nimiž jsem vedla rozhovor, tento závěr potvrzují:
„Myslím si, že do VDV by měla nastoupit mladá pracovní síla, která by zavedla změny a
rozšířila úkoly nadace o další iniciativy, které vyplývají ze stávající situace v naší
republice. Měla by být znalá provozu moderně pracující nadace a zároveň schopná
naslouchat zkušenostem dr. Černé. Nový ředitel by jistě posoudil i práci členů SR a je
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pravděpodobné, že by našel jiný systém v jejím fungování, výměně členů, délce členství
atd.“ (R6, 2011).
„Podle mě problém, který bude muset nadace dříve nebo později řešit, spočívá v
kořenech, na nichž staví, a možná i v setrvačnosti, která vyplývá jednak z odkazu Olgy
Havlové, ale i z toho, že v něm pokračují tři její blízké spolupracovnice, které v nadaci
pracovaly i za jejího života. Bude potřeba si uvědomit, že mechanismy, které fungovaly za
paní Olgy, už fungovat nebudou a nefungují ani dneska. Budou nutné profesionální
manažerské dovednosti a řízení, které nastaví jasné cíle z hlediska získávání prostředků,
ale i personálu, ať už členů SR nebo zaměstnanců a které stanoví přesně projekty, dá jim
rozpočet na marketing atd.“ (R4, 2011).
Nadace je definována především posláním a majetkem, což jsou v případě VDV
silné stránky. Určité organizační nedostatky mohou být odstraněny, představují menší
překážku, než kdyby např. poslání nadace přestalo být aktuální.
Přesto má Nadace Olgy Havlové před sebou ještě řadu úkolů, než dospěje
k profesionálnímu přístupu k vlastní správě.
Shrnutí odpovědí na výzkumné otázky
Následně shrneme, k čemu jsme na základě analyzovaných dat dospěli a odpovíme na
výzkumné otázky ve světle výše uvedených teorií.
V provedené případové studii jsme pracovali s předpokladem, že profesionalizace
označuje proces spojený se změnami, které přinášejí nové způsoby správy, vedení a řízení
projektů, včetně výkonu jednotlivých činností. Sledovali jsme změny, které jeho činnost
směřovaly k profesionalizaci jak v oblasti vnitřního řízení a správy, tak i ve spolupráci
s dalšími nadacemi v Čechách a v zahraničí.
Posléze jsme v empirické části hledali odpověď na první výzkumnou otázku. Ta se
týkala významu nadačního jmění pro rozvoj nadace. Popsali jsme vývoj nadačního jmění
VDV se zvláštním přihlédnutím k čerpání prostředků z NIF a dospěli jsme k závěru, že
NIF představoval pro budoucnost Nadace Olgy Havlové významný milník. Současně
s čerpáním prvního příspěvku nadace zavedla otevřené grantové řízení. Předpoklad, že
rozdělování prostředků NIF a poměrně přísné podmínky pro čerpání příspěvků z tohoto
fondu představovalo impuls profesionalizace českého nadačního sektoru můžeme potvrdit.
Prokázali jsme také, že výnosy z nadačního jmění Nadaci Olgy Havlové umožňují stabilní
fungování a vzhledem k tomu i určité zacyklení ve stávajícím rozsahu činnosti bez ohledu
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na to, zda skutečně přispívá k řešení problémů. Nadační jmění přitom není natolik vysoké,
aby zajistilo stejný rozsah činnosti, jaký měl VDV v prvním a druhém období svého
vývoje, kdy jej významně podporovali nejen jednotliví dárci, ale také řada firemních
partnerů.
Na druhou výzkumnou otázku, která z teorií vzniku OOS nejvíce odpovídá
okolnostem ustavení VDV, jsme nenašli jednoznačnou odpověď. Potvrdili jsme
předpoklad, že případ VDV vystihuje teorie heterogenity poptávky. V počátcích činnosti
VDV byl přítomen záměr upozornit na nedostatky v prevenci sociálního vylučování a
odstranit je naplněním určitých potřeb ve zdravotnictví a sociální oblasti. Následně jsme
poukázali na to, že pro další vývoj VDV byly významné také teorie komplementarity a
vzájemné závislosti. V neposlední řadě jsme zjistili, že významnou roli v prvních letech
existence VDV sehrála také teorie sociálních podnikatelů.
Třetí výzkumná otázka se týkala vlivu organizačního izomorfismu na VDV. Zjistili
jsme, že zejména formy donucovacího izomorfismu vedly původní „dobrovolnou
společnost“ k transformaci na Nadaci Olgy Havlové a posléze k dalším institucionálním
změnám, které souvisely s novými legislativními podmínkami. Dále jsme prokázali, že
v organizačním poli českých „top“ nadací jsou silně zastoupeny tlaky mimetického
izomorfismu. Ty se v prvních letech existence VDV projevovaly vzhledem k partnerským
„sesterským organizacím“ a nadacím v zahraničí. Posléze formy mimetického izomorfismu
zesílily také v ČR a jsou v rámci profesionalizace českých nadací dodnes zastoupeny.
V případě VDV se projevil také normativní izomorfismus, neboť nadace spolupracuje
s profesionály, jejichž působením dochází k předávání zkušeností v témže organizačním
poli.
Čtvrtá výzkumná otázka se týkala strategického plánování a finančního
managementu. Zjistili jsme, že ve VDV strategické plánování dosud neprobíhá nebo
alespoň ne tak, aby do něho byli zapojeni členové SR nebo zaměstnanci. Majetek nadace je
sice zhodnocován prostřednictvím profesionálního správce, což je jistě důležité, avšak
v souvislosti s absencí strategie budoucího růstu, nejsou v této oblasti podnikány žádné
další kroky. V posledních dvou letech se díky spolupráci s profesionály a dobrovolníky na
poli fundraisingu sice podařilo dosáhnout dílčích úspěchů (na dobrovolné bázi je např.
založen časopis Dobré zprávy, který je vydáván od roku 2008 nebo první fundraisingový
projekt VDV, který vznikl v roce 2009), ale na základě analýzy struktury darů jsme
poznali, že toto zlepšení je zatím jen nepatrné a není možné jej objektivně hodnotit.
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V odpovědi na pátou výzkumnou otázku jsme se snažili zjistit, jak je uspořádána
organizační struktura VDV. Musíme konstatovat, že postupná byrokratizace se nevyhnula
ani organizaci, kterou založila skupina přátel a bývalých disidentů. V mnoha oblastech je
lpění na zavedených pořádcích, tradicích a autoritách pro VDV příznačné. Možnosti
nadace se v průběhu let proměňovaly a lidé ve VDV se s tím museli vyrovnat, i když se
často jednalo o změny nepříjemné. Rutinní organizace práce přinášela útěchu v dobách,
kdy se např. „vyčkávalo, co bude, jestli nadace vůbec bude pokračovat“ (R8). To vedlo
k vnitřnímu provázání a určité rigiditě jak mezi členy SR, tak mezi zaměstnankyněmi
kanceláře. Vzhledem k těmto okolnostem můžeme pozitivně hodnotit, že se alespoň
některých změn podařilo dosáhnout. Nicméně je zřejmé, že nadace Olgy Havlové není
uspořádána organicky, ačkoliv se její vývoj odehrával v proměnlivém prostředí. Do jisté
míry tak vyvrací teoretický předpoklad Burnse a Stalkera (1994). K udržování mechanicky
uspořádáné organizační struktury přispívá také skutečnost, že výnosy z nadačního jmění
pokrývají provozní náklady, takže nadace není odkázána na podporu dárců. Z toho vyplývá
jistota, která je právě pro byrokratické organizační prostředí typická.
V odpověď na šestou výzkumnou otázku určíme, jaké jsou hlavní nástroje
profesionalizace nadace. Uvedli jsme, že pro profesionalizaci nadace je zásadní vyrovnané
hospodaření

se

svěřenými

prostředky a

finanční

management,

který směřuje

k dlouhodobému zhodnocování majetku. Důležitým nástrojem je vzhledem k tomu
strategické finanční řízení. V případě VDV se osvědčilo svěřit správu nadačního jmění
profesionální instituci, snížit provozní náklady na minimum a soustředit se na spolupráci
s dobrovolníky. V neposlední řadě se potvrdila potřeba rozvíjet projekty tak, aby je bylo
možné vhodně prezentovat potenciálním dárcům a partnerům. Nástrojem v této oblasti je
sociální marketing a cílená komunikace s veřejností. Jedním z nejvýznamnějších nástrojů
profesionalizace je také kritický přístup k vlastní správě. V případě VDV by se SR měla
více zajímat, jaký dopad na společnost mají podpořené projekty. V současné době je
k otázce, zda VDV přispívá k dlouhodobému řešení problémů, a to zejména v sociální
a zdravotní oblasti, z nichž vychází většina grantových programů, spíše lhostejná.
Potvrzuje tak Fleishmanovo (2007) hodnocení mnoha správních rad sledovaných nadací
v USA.
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Závěry a doporučení
Poté, co jsme odpověděli na výzkumné otázky, vyvodíme z provedené případové
studie doporučení pro nadace v ČR obecně. Vycházíme z konkrétní zkušenosti jedné
organizace, a proto nemůžeme tvrdit, že následující doporučení si kladou nároky na
relevantonost pro český nadační sektor, naopak v několika případech jsou spíše specifická
a odpovídala by patrně jen nadacím s podobným vývojem. Nicméně považujeme za
důležité nábídnout alespoň určitá zoběcnění a zprostředkovaně tak přispět k rozvoji
českých nadací.
V první části práce jsme se zamýšleli nad smyslem existence nadací. Dospěli jsme
k závěru, že jejich úloha je významná, neboť zvláště nadace vzniklé za účelem veřejné
prospěšnosti podněcují svépomoc a solidaritu ve společnosti. Proto je důležité činnost
nadací sledovat a kriticky hodnotit. Pokud nepřistupují k řešení problémů odpovědně, je
vhodné upozornit na příčiny této lhostejnosti a snažit se je odstranit. Podněty ke změnám
mohou přinášet profesionálové, kteří se mezi různými OOS pohybují, ale i jejich stávající
zaměstnanci, dobrovolníci či zástupci organizací, kteří u těchto nadací žádají o příspěvek.
Následně jsme se zabývali teoriemi vysvětlujícími vznik OOS z ekonomického
hlediska. Pro budoucí směřování nadací může být přínosné, pokud se jejich přestavitelé
zamyslí nad okolnostmi, které vedly ke vzniku nadace, v níž působí, a zváží, které
z uvedených teorií v nich byly zastoupeny. Posléze může toto vědomí usnadnit
formulování dlouhodbých cílů a zabraňovat odklonu od poslání.
Na příkladu VDV se ukázalo, že tlaky spojené s organizačním izomorfismem
mohou být pro nadace přínosné. Vzhledem k homogenizaci organizačních polí nadace
sdílejí zkušenosti, ale také se vzájemně kontrolují, čímž se zvyšuje efektivita jejich správy.
Izomorfické tlaky v případě VDV vedly k zavedení otevřeného grantování, které, ačkoliv
bylo přijato s nedůvěrou, zlepšilo transparentnost rozdělování příspěvků a tím
i důvěryhodnost nadace v očích veřejnosti. Otevřené grantování zabraňuje svévolnému
rozhodování o výši udílených příspěvků a nutí představitele nadací, aby podali alespoň
částečné vysvětlení, jak grantování probíhalo a z jakých důvodů určité projekty neuspěly.
Ve třetí kapitole jsme se zaměřili přímo na otázky spojené s profesionalizací nadací
a určili jsme, v čem by teoreticky měla spočívat. Na případu VDV jsme prokázali, že
jedním z jejích projevů jsou personální změny, k nimž nadace přistupují mimo jiné také
proto, aby snížily provozní náklady. VDV se osvědčilo nahradit část zaměstnanců
externisty, profesionály, kteří ať už dobrovolně či za odměnu poskytují nadaci své služby.
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Omezit počet zaměstnanců nadace na úplné minimum však také není vhodné, neboť
v kanceláři poté chybí pracovní síla na nečekané úkoly (např. prodej majetku z dědictví),
hledání možností pro budoucí rozvoj či spolupráci s partnery.
Další doporučení se týká řídících orgánů nadací a NF. Lidé, kteří v nich zasedají,
musí být vhodně zvoleni. Na příkladu VDV jsme zjistili, že mnohé problémy vyplývají už
ze způsobu, jakým jsou potenciální členové oslovováni. Negativním příkladem budiž
situace, jež je popsána v případové studii VDV, kdy úloha SR je pouze formální. Naplnění
zákonných požadavků v tomto případě nestačí.
V této souvislosti jsme rovněž poukázali na to, že pokud SR není schopna převzít
odpovědnost za budoucí směřování nadace, měl by v kanceláři působit manažer či
výkonný ředitel, který by zajišťoval běžný chod kanceláře tak, aby se ředitelka či ředitel
mohli plně soustředit na strategické cíle.
Činnost OOS v ČR stále znesnadňuje závislost na nejisté podpoře ze strany státu.
Právě proto by zejména nadace a NF měly své fundraisingové aktivity rozvíjet tak, aby pro
zajištění své činnosti využívaly vícezdrojové financování a mohly co účinněji podporovat
OOS. Vlastní profesionální správa a transparentní jednání navenek jim v tom může velmi
pomoci. Rovněž by členové SR, ředitelé a další spolupracovníci nadací a NF neměli
přistupovat k aktivnímu fundraisingu jako k něčemu, za co by se měli stydět.
V této souvislosti doporučujeme také využívat možností, které nabízí sdílený
marketing. Zvláště v případě důvěryhodných, zavedených nadací není obtížné pro tuto
formu spolupráce získat partnery. Nicméně ne vždy je možné jméno nadace spojit s danou
společností, proto je zde nutná určitá obezřetnost. Další možnost, jak získat finanční
prostředky, představuje strategie sociálního marketingu. Důležité je zvolit si jedno hlavní
téma, které nadace budou zřetelně komunikovat veřejnosti. Příklad VDV svědčí o tom, že
pokud je komunikovaných témat (a realizovaných projektů v různých oblastech) příliš
mnoho, snaha oslovit veřejnost se spíše míjí účinkem, neboť vyznívá nejednoznačně. Není
např. vhodné udržovat několik veřejných sbírek, neboť jejich větší počet působí matoucím
dojmem a navíc je s nimi spojena náročná administrativa. Na základě zkušeností VDV se
ukázalo, že nejvhodnější je organizovat jednu veřejnou sbírku a opakovaně na ni
upozorňovat např. prostřednictvím příběhů těch, kterým nadace pomáhá. Nicméně i zde je
obezřetnost podmínkou, vzhledem k etickým otázkám.
Následující doporučení se týká spolupráce s profesionály. Je zřejmé, že zvláště pro
menší nadace by bylo příliš nákladné, kdyby „kreativci“, grafici, redaktoři, konzultanti,
dokumentaristé, filmaři, právníci, znalci a experti figurovali jako jejich stálí zaměstnanci.
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Ve VDV se podařilo řadu z těchto činností svěřit profesionálům, kteří jsou navíc
motivováni k dobrovolné pomoci.
Rovněž je vhodné, aby představitelé nadací sledovali způsoby využití poskytnutých
nadačních příspěvků a vyhodnocovali dopad této podpory na dané oblasti. Do budoucna,
a právě tato cesta zůstává stále otevřena, by se nadace měly rozhodnout, zda hodlají
příležitostně rozdělovat výnosy ze svého jmění a cyklicky pokračovat v započaté práci,
nebo zda svou činnost přizpůsobí měnícím se podmínkám tak, aby co nejefektivněji
přispívaly k řešení aktuálních problémů ve společnosti. Tomu mohou napomoci některé
postupy a strategie, které jsou v této práci uvedeny.
V úplném závěru bychom rádi povzbudili studenty a své kolegy k dalšímu využití
shromážděných dat, například pro účely srovnávacích studií. Rovněž provedení případové
studie v jiné české nadaci a její následné porovnání s předloženou prací by mohlo vést
k zajímavým výsledkům. Autorka uvítá diskusi se studenty, kteří se na svou profesní dráhu
teprve připravují a podnětnou kritiku od kolegů z akademického prostředí.

126

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Literatura:
Abbott, A., (1991). The future of professions: Occupation and expertise in the age of
organization. London: Jai Press.
Abbott, A., (1988). The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor.
Chicago: University of Chicago Press, Chicago.
Adler P.S. (2006). The Evolving Organization Of Professional Work: Dept of Management
and Organization, Marshall School of Business University of Southern Kalifornia
Anheier, H.K., (2005). Nonprofit Organizations. Theory, Management, Policy. London,
New York: Routledge.
Anheier, H.K., Toepler, S. (1999). Private Funds, Public Purpose, Philantropic
Foundations in International Perspective, Kluwer Academic / Plenum Publishers, New
York.
Anheier, H.K., (2001), Foundations in Europe: a Komparative Perspective, Edited by
Schlüter, A., Then, V. and Walkenhorst, P., Foundations in Europe, vol. 2: Society,
Management and Law, The Directory of Social Change, Bertlesmann Foundation.
Ben-Ner, A. a B. Gui (1993). The Nonprofit Sector in the Mixed Economy. Ann Arbor,
Mi: University of Michigan Press.
Barley, S. R., Kunda, G. (2006) Contracting: A new form of professional praktice, 45–66,
Academy of Management Perspectives.
Beyer, H., (1999). Toward an Entrepreneurial Approach to Foundation management In:
Private Funds, Public Purpose, Philantropic Foundations in International Perspective, New
York: Kluwer Academic / Plenum Publishers.
Blažek, P., Pažout, J. (2008). Nejcitlivější místo režimu, Výbor na obranu nespravedlivě
stíhaných (VONS) pohledem svých členů, Praha: Pulchra.

Boček, J. (2010), Nadace a nadační fondy ve středočeském kraji, Říčany: Olivova nadace.

127

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Buchanan, P., Butteau E., Di Troia S., Haman R. (2005.) Beyond Complience: The Trustee
Viewpoint on Effective Foundation Governance.
Dostupné:http://www.effectivephilanthropy.org/images/pdfs/CEP_Beyond_Compliance.pd
f>.[online]. [cit. 4.11.2010.]
Burnett, K., (2002). Relationship Fundraising, A Donor-Based Approach to the Business of
Raising Money, Jossey-Bass A Wiley Company.
Burns, T. and Stalker G. M. (1994). The management of innovation, Oxford University
Press.
Carver, J., Carver, M. (2009), The Policy Governance Model, John Wiley and Sons.
Centrum pro výzkum neziskového sektoru (2004). Ekonomické výsledky nadačních
subjektů, Brno: CVNS.
Daft, R.L., (1992). Organizational Theory and Design, St.Paul: West.
Deverová, L., (2010), (ed.) Skovajsa, M. a kol., Občanský sektor, Organizovaná občanská
společnost v České republice, Praha: Portál, 166-223.
Deverová, L. (2008), Typologie neziskových organizací v ČR. Společenský a legislativní
rámec neziskového sektoru. Praha: AGNES, s. 5 – 45.
DiMaggio, P.,J, Powell, W.,W.(1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism
and Collective Rationality in Organization Fields.American Sociological Review, Vol. 48.
No. 2, str. 147-160.
Dohnalová, M. (2010), (ed.) Skovajsa, M., Občanský sektor, Organizovaná občanská
společnost 2010, Praha: Portál.
Dohnalová, M., (2006). Sociální ekonomika v Evropském kontextu, Nadace Universitas
Edice Scientia.
128

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Doubrava, M. (2011). Welcome to the Club magazine, Časopis pro klienty ČSOB Private
Banking, 1/2011. Vydavatel: ČSOB Private Banking.
Drucker, P. (1989). What Business Can Learn from Nonprofits, Harward Business Review,
July/August, 88-93.
Fleishman, J. L., (2007), The Foundation, a Great American Secret, How Private Wealth is
Changing the World, United States: Public Affairs.
Frič, P. a Bútora, M. (2005). Role občanského sektoru ve veřejné politice. (ed.) Potůček,
M. a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 153 – 185.
Fórum dárců, Analýza filantropie za rok 2006, 2007. 2008 a 2009.
Giddens, A. (1997, 2000), Sociologie, Praha: Argo.
Grünwaldová, P.V. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/urcite-aspekty-pravniupravy-nadaci-v-ceske-republice-ve-francii-v-nemecku-a-v-rakousku-64226.html>
[online]. [cit. 23.9.2010.]
Hansmann, H. (1987). Economic Theories of Non-profit Organisation. In: W. W. Powell
(ed.) (1987). The Nonprofit Sector: A research Handbook. New Haven: Yale University
Press, 27-42
Harries–Jenkins, G. (1970), Professionals in Organizations In: Professions and
Professionalization, (ed.) Jackson, J. A., Cambridge University Press.
Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, Praha: Portál.
Holland, T. P. and Ritvo, A. R., (2008), Nonprofit Organizations, Columbia University
Press, New York.

129

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Holland, T. P. (2010). „Management pro organizace občanské společnosti.” Translation
Skovajsa M., In: Skovajsa, M. (2010), Občanský sektor. Organizovaná občanská
společnost v České republice. Praha: Portál.
Hraba J., Pechačová Z., Lorenz F. O., (1999). Deset rodin po 10 letech, 1989 – 1999, 17,
Academia.
Hurdík J., Telec I., (1998). Zákon o nadacích a nadačních fondech – komentář, Praha,
XVIII, XXII.
Hurytová I., (2001). Grantování, proces přidělování nadačních příspěvků, Brno: Doplněk.
James, E. (1987). The Nonprofit Sector in Comparative Perspective. In: W. W. Powell
(ed.) (1987). The Nonprofit Sector: A Research Handbook. New Haven: Yale University
Press, s. 397 – 415.
Jantulová-Šťovíčková, M. (2005). Analýza procesu profesionalizace v občanském sektoru
očima jeho aktérů. In: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v
Brně, 1/2005, str.131-146.
Jeřábek, H. (1993). Úvod do sociologie výzkumu. Vydala univerzita Karlova jako skripta
pro posluchače fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Karolinum.
June, R. (2007), Paradoxy profesionalizace protikorupčních aktivistů v České republice,
Czech Sociological Review, Vol. 43, No. 1, Český překlad Skovajsa, M. Sociologický
ústav AV ČR, v.v.i., Praha.
Keller, J., (2007). Sociologie organizace a byrokracie. druhé rozšířené vydání. Praha: Slon.
Keller, J., (2001). Úvod do sociologie, s. 14-15, SLON.
Kennedy C., (2001). The Organization of Foundtaions – Management of Human
Resources, Edited by Schlüter, A., Then, V. and Walkenhorst, P.,, Foundations in Europe,

130

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

vol. 2: Society, Management and Law, The Directory of Social Change, Bertlesmann
Foundation.
Kinkor, J. (2000), Pojem „veřejné statky“ je neplatný, Dostupné z:
http://www.aynrand.cz/view.php?cisloclanku=2000040101. [online]. [cit. 21.2.2011].
Kolektiv, (1992). Dějiny zemí koruny české, II. Praha: Paseka.

Kotler, P., Lee, N. (2005) Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your
Company and Your Cause, New persey: Yohn Wiley & Sons
Kotler, P., Keller K. L., (2007), Marketing management, Praha: Grada.
Kosatík, P., (1977). „Člověk má dělat to, nač má sílu.“ Život Olgy Havlové, Mladá Fronta.
Larson M.S. (1977). The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley:
University of California Press.
Leat D., (2001). The Foundation Sector in Europe, United Kingdom, In: A., Then, V. and
Walkenhorst, P.,, Foundations in Europe, vol. 2: Society, Management and Law, The
Directory of Social Change, Bertlesmann Foundation.
Marada, R. (2005). Růstová dilemata občanského sektoru. In: Sociální studia. Fakulta
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 1/2005, s. 147-168.
McCarthy, J.D. and Zald, (1973). The Trend of Social Movements in America:
Professionalization and Resource Mobilization, General Learning Press, 3-17.
Muhič, D.S. (2010), (ed.) Skovajsa, M. a kol., Občanský sektor, Organizovaná občanská
společnost v České republice, Praha: Portál, 101-102.
Ochrana F., (2005), Veřejné rozpočty jako nástroj veřejné politiky, Dostupné z:

131

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

http://www.ceses.cuni.cz/CESES-20-version1-sesit05_06_ochrana.pdf. CESES FSV UK
Praha. [online]. [cit. 21.2.2011].
OSŘ, Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – zákon č. 99/1963 Sb.
Ortmann, A. and Schlesinger, M. (2003) Trust, repute, and the role of the nonprofit
enterprise, (ed) Anheier, H., Ben-Ner, A. The study of the nonprofit enterprise, New York:
Kluwer Academic.
Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M. (2008). Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Praha:
ASPI, 51-52.
Pfeffer, J. and Fong, C. T. (2004) Business school „Business”: Some lessons from the US
experience. Research Paper Series, The Journal of Management Studies, 1501–1520.
Potůček, M. a kol., (2005). Veřejná politika. Praha, Sociologické nakladatelství.
Prewitt, K., (2001). The Foundation Mission: Purpose, Practice, Public Pressures, Kol.,
Edited by Schlüter, A., Then, V. and Walkenhorst, P.,, Foundations in Europe, vol. 2:
Society, Management and Law, The Directory of Social Change, Bertlesmann Foundation.
Reed, (1970), Professions and professionalization, Edited by Jackson, J. A., Sociological
studies; 3, Cambridge: Cambridge University Press
Reis, T.K. and Clohesy S. J., (2001). Programme Selection and Management, Kol., Edited
by Schlüter, A., Then, V. and Walkenhorst, P.,, Foundations in Europe, vol. 2: Society,
Management and Law, The Directory of Social Change, Bertlesmann Foundation.
Robbins, S.P. a Coulter, M. (2002), Management, Pearson Education, Translation
Šafaříková, V. (2004), Grada Publishing, a.s., edice profesionál
Ronovská, K., (2008). Spolkové a nadační právo, Brno: Masarykova univerzita.
Sacher, T. (2011). Časopis Respekt, XXII / 10. – 16. 1. 2011, 37-39, Praha: Respekt
Publishing.

132

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Salamon, L.M. (1987). Partners in Public Service: The Scope and Tudory of GovernmentNon-Profit Realtions. In: W. W. Powell (ed.). The Nonprofit Sector: A Research
Handbook. New Haven, Bonn.: Yale University Press, 99-117.
Salamon, L.M., Anheier, H.K. (1996). The International classification of nonprofit
organizations: ICNPO –Revision 1, Baltimore: Johns Hopkins University Press
Seippel, Ø. (2002): Volunteers and Professionals in Norwegian Sport Organizations. In:
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. Vol. 13, No. 3.
International Society for Third-Sector Research and The Johns Hopkins University, s. 253270.
Smith, J.A. and Borgmann, K. (2001). The Foundation Sector in Europe: the Historical
Context, Kol., Edited by Schlüter, A., Then, V. and Walkenhorst, P.,, Foundations in
Europe, vol. 2: Society, Management and Law, The Directory of Social Change,
Bertlesmann Foundation.
Součková, V., (2009). Nepublikovaný studijní text: podklady k předmětu strategický
management, FHS UK.
Sprinkel K., G., (2003). Over Goal! What You Must Know to Excel at Fundraising Today,
Emerson & Church Publishers.
Stiglitz, Joseph E., (1997), Ekonomie veřejného sektoru. Translated by Ondřej Schneider Tomáš Jelínek, Grada.
Svatoš, V., (1996), (ed.) Plamínek, J. a kol. Řízení neziskových organizací, Nadace Lotos.
Svoboda, V. (2007). Public relations - moderně a účinně, Praha: Grada Publishing.
Šedivý, M., Turnerová, J., (2003), Role správní rady v řízení neziskové organizace (se
zaměřením na obecně prospěšné společnosti), Informační centrum neziskových organizací
ICN, o.p.s.
133

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Šiklová, J., (2000). Filantropie v ČR a občanská společnost. In: Soubor esejí: Filantropie
v České republice a účast občanů na věcech veřejných, Community Partnership support
initiative, Jihlava.
Šilhánová H., (1995). Neziskové organizace v oblasti sociální, zdravotní lidských práv
a národnostních menšin v ČR, str. 36 -37, NROS.
Švaříček, R., Šeďová, K. a kol., (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách,
Portál.
Tönnies (1957). Community & society (Gemeinschaft und Gesellschaft), Michigan State
University Press.
Vilham, D., (2010). Nadace ve střední Evropě: komparativní analýza nadačního sektoru
v České republice, Maďarsku a Bavorsku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta
humanitních studií, Katedra studií občanské společnosti.
Voltrová, J., (2009). Nadace a nadační právo v českém právu. Praha: Právnická fakulta
Univerzity Karlovy.
Weber, M. (1904), Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In: Havelka,
M., (1998). Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikoymenh.
Weisbrod, B. A., (1988). The Non-Profit Economy. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Williams, P., (1995), Managing Professionals, in Managing in the Age of Change, 34-42,
Burr Ridge, Ill.: Irwin Profesional Publishing.
Young, D. R. and Steinberg, R. S. (1955), Economics for Nonprofit Managers, New York:
Foundation Center.
ZNNF, Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve nění pozdějších předpisů, Zákon č. 227/1997 Sb.

134

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Internetové zdroje:
Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvků z Nadačního investičního
fondu v roce 2007 [online]. (2007). Dostupné z:
<http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/publikace/HI_2007.pdf> Praha: RVNNO.
[cit. 23.9.2010.]
Portál justice [online]. <http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx>, [cit. 4.3.2011.]
Novinky.cz [online]. Dostupné z: <http://www.novinky.cz/ekonomika/225103-prumernamzda-v-cr-je-23-269-korun-dve-tretiny-lidi-na-ni-ale-nedosahuji.html>, [cit. 30.4.2011.]
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Cesta od univerzálního zákazu
diskriminace k zohlednění specifik zdravotního postižení. [online]. Dostupné z:
http://poradna-prava.cz/diskriminace/standardy-1.phtml.htm. [cit. 14.6.2011].

135

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Seznam dokumentů VDV
Statut, Úplné znění statutu VDV vyplývající z rozhodnutí Správní rady VDV ze dne
30.11.2008. Praha: VDV.
Výpis nadace z nadačního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl N, vložka
69,
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchSubj
ect, IČ: 00406066, [online]. [cit. 17.5.2011.]
Dokumenty k NIF, Fórum Dárců, [online]. [cit. 20.5.2011.] ),
http://www.donorsforum.cz/nadace-a-fondy/nadacni-investicni-fond/dokumenty-knif.html).
Granja, M., (2009), SWOT analýza, možnosti uplatnění moderních metod PR/komunikace
a marketingu v praxi VDV, (nepublikovaný text)
Leták o činnosti VDV, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2009
Publikace 20 let VDV, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2010

Výbor dobré vůle, Vydavatelství a nakladatelství Lidové noviny, 1990
Zpráva o činnosti za rok 1992, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 1993
Zpráva o činnosti za rok 1993, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 1994
Zpráva o činnosti za rok 1994, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 1995
Zpráva o činnosti za rok 1995, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 1996
Zpráva za rok 1996, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 1997
Výroční zpráva 1997, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 1998

136

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

Výroční zpráva 1998, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 1999
Výroční zpráva 1999, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2000
Výroční zpráva 2000, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2001
Výroční zpráva 2001, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2002
Výroční zpráva 2002, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2003
Výroční zpráva 2003, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2004
Výroční zpráva 2004, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2005
Výroční zpráva 2005, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2006
Výroční zpráva 2006, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2007
Výroční zpráva 2007, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2008
Výroční zpráva 2008, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2009
Výroční zpráva 2009, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2010
Výroční zpráva 2010, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 2011
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Seznam provedených rozhovorů
R1 – Černá, Milena, od roku 1990 členka VDV, v letech 1993 – 1997 současně ředitelka
nadace a členka SR, od roku 1997 dosud zastává funkci ředitelky VDV, lékařka,
odbornice na sociální a zdravotní problematiku, rozhovor proběhl dne 21. ledna 2011 ve
VDV, trvání rozhovoru 90 minut, délka rozhovoru v normostranách přepisu: 12
R2 - Němcová, Dana, předsedkyně SR od roku 1995, psycholožka, bývalá mluvčí Charty
77, rozhovor proběhl dne 7. února 2011 v bytě paní Němcové v Praze 2, trvání rozhovoru
60 minut, délka rozhovoru v normostranách přepisu: 4
R3 - Douda, Ivan, členem SR od roku 1990, odborník na drogovou problematiku, rozhovor
proběhl dne 26. ledna 2011 ve VDV, trvání rozhovoru 75 minut, délka rozhovoru
v normostranách přepisu: 9.
R4 - Novák, Miroslav, člen SR od 7. září 2010, v současné době působí v jedné
z nejúspěšnějších PR agentur v ČR. Ve SR nahradil Mgr. Miloše Rejchrta, který členství
zastával od roku 1998 do roku 2009. Rozhovor proběhl dne 1. března 2011 v restauraci
v Praze 1, 100 minut, délka rozhovoru v normostranách přepisu: 7.
R5 - Beneš, Josef, členem SR od roku 2008, zástupcem dlouholetého firemního partenra
VDV, nahradil pana PhDr. Milana Tománka, který jakožto zaměstnanec téže společnosti
členství ve SR zastával v letech 1998 – 2007. Rozhovor proběhl dne 17. února 2011
v kanceláři pana Beneše, Praha 5, trvání 90 minut, délka rozhovoru v normostranách
přepisu: 6.
R6 - Václavová, Ljuba, členkou SR od roku 1998, dokumentaristka a scénáristka, rozhovor
proběhl prostřednictvím emailu ve dnech 13 - 15. března 2011, délka rozhovoru
v normostranách přepisu: 5.
R7 – Granja, Monika, profesionálka zkušená v oblasti legislativy a financování OOS,
s VDV začala spolupracovat v době, kdy působila ve Fórů dárců. Od roku 2008 externí

138

Diplomová práce

Profesionalizace nadace

manažerkou rozvoje projektů a PR. Rozhovor proběhl dne 25. února 2011 ve VDV, 45
minut, délka rozhovoru v normostranách přepisu: 3.
R8 – Prausová, Marie. Od roku 1990 s VDV spolupracovala jako dobrovolnice, roku 1992
se stala zaměstnankyní nadace a v současné době (v důchodu) opět vypomáhá jako
příležitostná dobrovolnice. Rozhovor proběhl dne 9. února 2011 ve VDV, trvání rozhovoru
60 minut, délka rozhovoru v normostranách přepisu: 8.
R9 – Kvasničková, Eva, zaměstnankyně VDV od roku 1993 dosud. Rozhovor proběhl dne
8. března 2011 ve VDV, 30 minut, délka rozhovoru v normostranách přepisu: 2.
R10 – Hanzel, Vladimír, člen SR od roku 2007, v letech 1990 – 1992 člen VDV. Rozhovor
proběhl dne 11. května 2011 ve VDV, 45 minut, délka rozhovoru v normostranách přepisu:
3.
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Rejstřík důležitých pojmů:
Filantropie: 11, 12, 19, 21, 29, 43, 111, 123
Fundraising: 49, 62, 65, 87-90, 103, 106, 110, 114, 119-121
Grantování: 17, 27, 34, 44, 68 – 69, 117
Sociální marketing: 44 - 45, 50, 71, 74 – 75, 105, 109, 111
Sdílený marketing (CRM): 44 - 45, 50, 71, 74 – 75, 105, 109, 111
Společenská odpovědnost (CSR): 44
Organizační izomorfismus: 23 – 25, 44, 103 – 104, 108
Profesionál: 19, 25, 28, 32 -34, 43 – 46, 67, 75, 84, 92, 95, 99 – 100, 102, 104, 106 - 110
Profesionalizace: 1 – 3, 10, 26-32, 40, 43 – 46, 62 – 66, 84, 95, 97, 100 – 106
Příspěvek: 16, 17, 53, 55, 66, 68, 70, 71, 72, 109, 115, 132
Zákon o nadacích a nadačních fondech: 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 41, 58, 60, 74, 90, 103,
114, 115
Nadační investiční fond: 2, 15, 22, 51, 53, 54, 55, 65 – 68, 73, 83, 107
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Příloha 1:
Hlavní tematické okruhy pro vedení polostrukturovaných rozhovorů
Evaluace dosahování stanovených cílů
Fundraising
Grantování – rozhodování a proces udílení příspěvků
Komunikace s veřejností
Obměňování členů SR - příčiny prodlužování výkonu funkce stávajících členů SR
Organizační struktura VDV
Pracovní atmosféra, organizační kultura, náplň práce ve VDV
Provozní náklady nadace
Spolupráce s externisty
Strategické plánování – rozhodování o budoucím směřování nadace
Vývoj VDV vzhledem k procesu profesionalizace
Zhodnocování majetku
Změny, na které se nadace adaptovala
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Příloha 2
SWOT analýza VDV
Silné stránky:
- Důvěryhodné jméno, 20. letá tradice, historie činnosti, dárci, kteří nadaci dlohodobě
podporavali a podporují, často odkázaná část dědictví apod.
- Transparentnost
- Kompetence připomínkovat legislativní úpravy díky znalosti problematiky poskytování
sociálních služeb v ČR, možnost zasahovat do opatření týkajících se činnosti řady
neziskových organizací
- Jméno Olgy Havlové – prestiž a sympatie
- Znalost poskytovaných služeb VDV
- Zavedené značky, např. Fond vzdělání, Cesty k integraci, Letní jazyková škola.
- Firemními dárci a zástupci státní správy
- Zájem dobrovolníků o dlouhodobou spolupráci
- Široké pole působnosti
- Nadace je jednou z prvních a současně nejvýznamnějších nadací v České republice
Slabé stránky:
- Velké administrativní zatížení kanceláře a správní rady
- Chybí zpětná vazba potřebnosti
- Nedostatečné zdroje na správu a rozvoj organizace
- Nízký počet dobrovolníků
- Konzervativnost
- Lidské zdroje
- Dárci a sympatizanti převážně ze starší generace
- Obtížné legitimování výdajů na PR aktivity
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Příležitosti:
- Posílení partnerství s firemními donátory
- Možnost využití komunikačních a marketingových kanálů partnerů
- Společenská potřeba
- Srozumitelná témata
- Využít případný zájem mladší generace o dárcovství
Ohrožení:
- Konkurence při získávání nových dárců
- Změny ve vedení partnerských organizací (firmy)
- Chaos vzhledem k nejasně vymezeným kompetencím v rámci organizační struktury
nadace

Zdroj: VDV, analýza, kterou pro účely nadace vypracovala Monika Granja, 2009
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Příloha 3

Statut Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
I.
Název, právní poměry a sídlo nadace
1. Olga Havlová, rodné číslo 335711/042, posledně bytem Dělostřelecká 1, Praha 6, zřídila nadaci:
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (dále jen „VDV“).
2. Nadace vznikla dne 23. září 1992 registrací u Obvodního úřadu v Praze 1.
3. VDV je právnickou osobou. Právní poměry VDV se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění, dalšími
obecně závaznými právními předpisy a tímto statutem.
4. Sídlem VDV je Praha 1, PSČ 110 00, Senovážné náměstí 2, Česká republika.
5. Identifikační číslo organizace VDV je 00406066.VDV je zapsán od 14.12.1998 v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu N, vložka 69.

II.
Poslání nadace
Obecně prospěšným cílem VDV je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou
se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se VDV snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a
všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

III.
Majetek nadace a nadační jmění
1. Majetek VDV tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace.
2. Nadační jmění VDV je tvořeno peněžními prostředky a cennými papíry vydanými státem, cennými papíry, za jejichž splacení se stát zaručil,
dluhopisy vydanými bankami a jinými dluhopisy, které jsou veřejně obchodovatelné, podílovými listy podílového fondu, založeného investiční
společností pro potřeby nadací podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech nebo jehož statut má
omezeno investování peněžních prostředků stejně jako § 33 zák. č. 42/1997 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem.
3. Ostatní majetek VDV může být tvořen peněžními prostředky, cennými

papíry , nemovitými a movitými věcmi, jakož i jinými majetkovými

právy a jinými majetkovými hodnotami.
4.

Ke dni 21.3.2007 činilo nadační jmění VDV 67 493 000,-Kč (slovy šedesátsedmmilionůčtyřistadevadesáttřitisíc korun českých). Nadační

jmění VDV v této výši bylo ke dni 4. 5. 2007 zapsáno v nadačním rejstříku podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 8. 2008, č.j.F
42196/2007.
5.

Dne 27. 7. 2007 bylo vloženo vlastnické právo k jednotce č. 307, nebytový prostor v domě č. p. 994/2, Senovážné náměstí, Praha 1 – Nové

Město, 110 00 Praha 1, na parcele č. 526, s podílem na společných částech domu o velikosti 3938/26658 a podílem na parcele č. 526 o velikosti
3938/26658. Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 4656 pro obec Praha,
kat. území Nové Město. Hodnota nemovitosti činí 15 000 000,- Kč. Vzhledem k uvedenému se nadační jmění VDV zvyšuje na částku 82 493
000,- Kč (slovy osmdesátdvamilionůčtyřistadevadesáttřitisíc korun českých). V této výši bylo zapsáno v nadačním rejstříku ke dni 5. 11. 2008.

IV.
Použití majetku nadace
1. K dosahování cíle, pro který byla zřízena, používá VDV výnosů z nadačního

jmění a ostatního majetku nadace. Majetek VDV smí být použit

pouze v souladu s posláním a podmínkami stanovenými zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a ve statutu VDV.
2. Nakládání s prostředky, které VDV získává na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z Nadačního investičního
fondu prostřednictvím Fondu národního majetku České republiky, je upraveno smlouvami uzavřenými mezi Fondem národního majetku a VDV,
jakož i ustanoveními podle přílohy č. 1 k tomuto statutu.
3. Nadační příspěvek může VDV poskytnout právnickým nebo fyzickým osobám formou peněžního příspěvku nebo jiných majetkových hodnot.
U finančních prostředků se peněžní příspěvek obdarovanému předává způsobem bankovního převodu, úhradou faktury vystavené dodavatelem
na smluvený účel, zasláním poštovní poukázky, výjimečně proplacením v hotovosti u částek nepřesahujících 10 000 Kč. U jiných majetkových
hodnot se tyto předávají obdarovanému způsobem jejich poskytnutí nebo zapůjčení výlučně na základě uzavřené darovací smlouvy nebo
smlouvy o půjčce (výpůjčce).
4. Příspěvek může být na základě žádosti poskytnut právnickým osobám, které pečují o nemocné, postižené, opuštěné a ohrožené děti, osoby
se zdravotním postižením, těžce nemocné, diskriminované, nacházející se v obtížných životních situacích, a o starší lidi. Může být poskytnut na
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preventivní činnost. Příspěvek se zásadně neposkytuje podnikatelským subjektům. Příspěvek nelze poskytnout na úhradu provozních či
investičních nákladů příspěvkovým a rozpočtovým organizacím.
5. Příspěvek může být na základě žádosti poskytnut fyzickým osobám, které se nacházejí v obtížných životních situacích, jsou těžce nemocné,
zdravotně postižené nebo diskriminované, dále těm, které se starají o osoby blízké anebo svěřené do pěstounské péče. Příspěvek může být
poskytnut také osobám připravujícím se na budoucí povolání nebo zvyšujícím si kvalifikaci, jestli splní předem podmínky výběrového řízení.
6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
7. Poskytnutí nadačního příspěvku může být spojeno s udělením Ceny Olgy

Havlové, jsou-li na straně příjemce splněny podmínky pro

poskytnutí nadačního příspěvku.
8. Právnická nebo fyzická osoba, která obdržela od VDV nadační příspěvek, je povinna použít jej v souladu s podmínkami stanovenými VDV a na
požádání prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl využit. V opačném případě musí tento příspěvek vrátit ve lhůtě stanovené VDV.
9. Členům orgánů VDV

nelze poskytnout nadační příspěvek.

10. Náklady související se správou VDV se vedou v účetnictví odděleně od nadačních příspěvků. Tyto tvoří zejména náklady na udržení a
zhodnocení majetku VDV,náklady spojené s přidělováním příspěvků a kontrolou jejich účelného vynakládání, náklady vyplývající z evidence a
dokumentace činnosti VDV včetně účetnictví, auditu a vydávání výroční zprávy, dále náklady na propagaci poslání VDV a náklady související s
provozem VDV, včetně odměn za výkon funkce člena správní rady, ředitele VDV, člena dozorčí rady a mezd zaměstnanců VDV.
11. Roční náklady související se správou VDV nesmějí převýšit 50% z hodnoty v témž roce poskytnutých nadačních příspěvků, vyjma výnosů
finančních prostředků z Nadačního investičního fondu, u nichž nesmějí náklady na správu VDV překročit 20%.
12. Při poskytování příspěvku z výnosu finančních prostředků z Nadačního investičního fondu jsou kromě pravidel uvedených v tomto článku IV.
Statutu aplikována i pravidla uvedená v příloze č. 1 k tomuto statutu.

V.
Správní rada
1. Správní rada je statutárním orgánem nadace.
2. Správní rada spravuje majetek VDV, řídí jeho činnost, a rozhoduje o všech záležitostech VDV. V otázkách náležejících do působnosti správní
rady uvedených v čl. VII, rozhoduje a jedná z pověření správní rady ředitel, pokud si správní rada rozhodnutí nevyhradí.
3. Do výlučné působnosti správní rady náleží:



vydat statut VDV a rozhodovat o jeho změnách,



rozhodovat o poskytnutí nadačních příspěvků,



schvalovat rozpočet a jeho změny,roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření VDV (dále jen „výroční zpráva“),



rozhodovat o sloučení VDV s jinou nadací,



volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady, člena dozorčí rady, přestane-li splňovat
podmínky členství nebo funkce,



stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady,



rozhodovat o zvýšení



rozhodovat o udělení Cen Olgy Havlové,



rozhodovat o všech otázkách, které si vyhradí, pokud nejsou ve výlučné kompetenci jiných orgánů nadace.

nebo snížení nadačního jmění,

4. Správní rada má devět členů. Počet členů správní rady nesmí klesnout pod pět členů.Členové správní rady jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto
statutu.
5. Jednání správní rady se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny jejích členů. V případě, kdy věc nestrpí odkladu, může předseda správní rady nebo ředitel VDV požádat členy správní rady o přijetí
rozhodnutí „ per rollam“. Takto přijaté rozhodnutí musí být zahrnuto do zápisu z nejbližšího následujícího jednání správní rady.
6. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k VDV v pracovně právním
nebo obdobném vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění poslání VDV, jakož ani člen
statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky poskytovány této právnické osobě.
7. Funkční období členů správní rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.
8. Zanikne-li členovi správní rady členství v radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada VDV na uvolněné místo nového člena;
jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
9. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady a podepisuje zápis o jejím
jednání.
10. Členství ve správní radě zaniká:



uplynutím funkčního období,
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úmrtím,

odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a
nadačních fondech nebo statut VDV,



odstoupením.
11. Za VDV jedná a podepisují její předseda a místopředseda , a to každý samostatně. Za nadaci podepisují tak, že k napsanému nebo
vytištěnému názvu VDV připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

VI.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem VDV.
2. Dozorčí rada zejména:



kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví VDV,



přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu VDV,



dohlíží na to, zda VDV vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem VDV,



upozorňuje správní radu VDV na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,



nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, samostatnou informaci o správě finančních
prostředků z NIF zahrnující výnosy, výši prostředků použitých na správu VDV a na zvýšení nadačního jmění, údaje o rozdělní příspěvků třetím
osobám a grantová pravidla.

3. Dozorčí rada má nejméně 3 členy. Členové dozorčí rady jsou uvedeni v příloze č. 3 tohoto statutu. K rozhodnutí dozorčí rady VDV je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů. Jednání dozorčí rady svolává její předseda nejméně jednou ročně. Učiní tak vždy, požádá-li o to
předseda správní rady nebo člen dozorčí rady.
4. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k VDV v pracovně právním
nebo obdobném vztahu. Členem dozorčí rady nemůže být fyzická osoba, které se poskytují prostředky k plnění poslání a účelu VDV, jakož ani
člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby jsou-li prostředky poskytovány této právnické osobě.
5. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
6. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. Předseda svolává a řídí jednání dozorčí rady a podepisuje zápis o jednání.
7. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady, ředitele nebo zaměstnance VDV, nebo osoby, která je oprávněna jednat
jako zástupce VDV.

VII.
Ředitel VDV
1. Ředitel VDV je podřízen správní radě. Ředitel VDV je výkonným orgánem VDV. Zajišťuje zejména správní, organizační a administrativní
činnosti VDV, jedná a podepisuje za VDV na základě pověření správní rady.
2. Ředitel VDV zejména:řídí zaměstnance VDV,



vykonává ve vztahu k zaměstnancům VDV práva zaměstnavatele,



zajišťuje obsahovou a organizační přípravu jednání správní rady,



uzavírá smlouvy týkající se správy VDV a zajišťuje jejich provádění,



zajišťuje přípravu a audit roční účetní závěrky a přípravu výroční zprávy
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odpovídá za administrativu a výkon správy nadačního jmění.

4. Ředitel nadace jedná jménem VDV ve všech věcech, které nejsou podle zákona nebo statutu svěřeny do výlučné pravomoci správní rady
VDV. Ředitel podepisuje za VDV tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu VDV připojí svůj podpis.
5. Ředitel VDV se zúčastní zasedání správní rady VDV s hlasem poradním . Má právo požádat předsedu správní rady VDV o svolání
mimořádného zasedání.

VIII.
Poradní sbory
1. Správní rada ustavuje poradní sbory. Poradní sbor může být zřízen jako trvalý poradní orgán VDV nebo jako orgán ad hoc.
2. Poradní sbor má nejméně 3 členy a jeho předsedu jmenuje předseda správní rady VDV.
3. Zápisy a jiné písemnosti poradního sboru podepisuje jeho předseda.

IX.
Účetnictví a výroční zpráva

1. VDV vede účetnictví podle zvláštních předpisů.
2. Roční účetní závěrka VDV musí být ověřena auditorem.
3. VDV vypracovává nejpozději do 30. června kalendářního roku výroční zprávu za hodnocené období předcházejícího kalendářního roku.
4. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti za příslušné období a hodnocení této činnosti, a to zejména:



přehled o majetku a závazcích VDV,



u jednotlivých nadačních darů poskytnutých VDV v hodnotě nad 10 000 Kč přehled o osobách, které je poskytly, vysloví-li tyto
osoby se zveřejněním údajů souhlas,



přehled o použití majetku VDV,



přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky v hodnotě vyšší než 10 000 Kč a způsob jak byly nadační příspěvky
použity, vysloví-li tyto osoby se zveřejněním údajů souhlas,



hodnocení, zda VDV při svém hospodaření dodržuje zákonné omezení nákladů souvisejících s jejich správou podle § 22 zákona č.
227/1997 Sb.,



základní údaje obsažené v roční účetní závěrce VDV a výrok auditora ; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.

5.Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, bude oprava bez zbytečného odkladu provedena a
zveřejněna.
6.Výroční zprávu, popřípadě její opravu podle předcházejícího odstavce tohoto statutu, zašle správní rada rejstříkovému soudu k uložení.

X.
Závěrečná ustanovení

1. VDV může být zrušen podle ustanovení části prvé, hlavy třetí zákona č. 227/1997 Sb., s likvidací nebo bez likvidace.
2. Dojde-li ke zrušení VDV s následnou likvidací, bude likvidační zůstatek nadačního jmění převeden ve prospěch nadace s podobným posláním
podle rozhodnutí členů správní rady.
3. Dojde-li k sloučení VDV s jinou nadací se shodným či obdobným posláním proto, že nadační jmění nedostačuje k plnění poslání VDV, bude
VDV zrušena bez likvidace.
4. Statut VDV nabývá platnosti ke dni zápisu do nadačního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Praze. Ustanovení tohoto statutu nahrazuje
znění nadační listiny, kterou je statut VDV ze dne 21. září 1992, se změnami a doplňky , které bylo v úplném znění schváleno dne 22. dubna
2003.
Úplné znění statutu VDV vyplývající z rozhodnutí Správní rady VDV ze dne 30.11.2008

Mgr. Danuška Němcová
předsedkyně Správní rady
Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové
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Zdroj: webové stránky VDV, (http://www.vdv.cz/o-nadaci/statut-nadace/), 19.6.2011

Příloha 4

Vážení přátelé,
dovolte, abychom se Vám představili. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
pomáhá již 20 let, aby se lidé se sociálním či zdravotním handicapem mohli co nejlépe
začlenit do společnosti.
Paní Olga nadaci založila s důvěrou, že maják, k němuž směřují cesty potřebných,
i těch, kteří mohou pomoci, bude osvětlovat cestu lidí dobré vůle dlouhou řadu let.
Její předsevzetí se snažíme naplňovat, a také proto Vás oslovujeme s nabídkou
spojit jméno Vaší firmy se jménem důvěryhodné nadace. V oblasti podpory zdravotních,
sociálních a vzdělávacích projektů máme dlouhodobé zkušenosti. Společenskou
odpovědnost i potřebnost hodnotíme s porozuměním a nadhledem. Umíme najít způsob,
jak dobrou vůli našich partnerů převést ve skutečnou pomoc.
Pokud se rozhodnete poskytnout finanční dar na některý z našich programů (dle
Vašeho zaměření a možností), stanete se firmou, která pomáhá upevnit morální vědomí
české společnosti a která jde ostatním příkladem. Jste-li našemu poslání nakloněni, můžete
s námi spojit své filantropické záměry, navázat spolupráci, uzavřít partnerství, …
Kontaktujte nás, prosím.

Zdroj: archiv korespondence VDV, 2010
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