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Dárcovství 2015
Soukromé dary nestátních subjektů

3, 4 mld. firmy
1, 6 mld. jednotlivci

6,8 mld. CZK
600 mil. veřejné sbírky

1,2 mld. nadace a fondy



Dary od jednotlivců

• 1,6 mld. Kč
• Vycházíme z výsledků 
daňových přiznání a dat MF ČR
• Loni poprvé sousledné
a detailní výsledky
• Nejštědřejší individuální 
dárce žije pravděpodobně 
v Praze a jejím okolí nebo 
na Jižní Moravě

- Zdroj: Česko v datech, www.ceskovdatech.cz



Veřejné sbírky

• 600 milionů Kč
• na základě šetření u jednotlivých
14 krajů
• Celkem probíhá zhruba 1300 sbírek
• Až třetina z nich je registrovaná 
v Praze (to je díky celorepublikové 
působnosti pořádajících organizací)
• Obsahem jsou nejčastěji přímé dary 
na účet, své místo mají i kasičky, DMS 
a darovací portály např. Daruj Správně.cz
• Dárcovskými SMS takto proudí 
ročně průměrně kolem 30 milionů korun
Pr na zhruba 300 veřejně prospěšných 

projektů



Firemní dary

• 3,4 mld. Kč – data opět čerpáme
od MF ČR
• Nejméně přehledný segment
• O datech se kromě regionu 
uplatnění daňové slevy a výše částky
neumíme dozvědět nic dalšího
• Z dostupných dat nelze ani 
usuzovat na oblast darování

? 
Zdroj o vývoji počtu dárců 2011 - 2015: Česko v datech,  www.ceskovdatech.cz



Firemní dary

+
✓ významný zdroj financování
✓ vytvářejí tlak na neziskový sektor v komunikaci
✓ přináší myšlenky, inovace a zdroje
✓ podporují projekty blízké jejich podnikatelskému 

záměru
✓ zdroj dobrovolnictví a specialistů

-
✓ často nestabilní partnerství
✓ nejistá výše podpory
✓ touha po změnách podporovaných projektů



Dary od nadací a fondů

• Celkem jde podle dostupných údajů od nadací a fondů o částku 
ve výši 1, 2 mld. Kč

• Velký rozdíl ve vztahu k neziskovému sektoru mezi firemními a 
nefiremními nadacemi a nadačními fondy

• V ČR je evidováno CELKEM 2064 subjektů z toho

471 NADACÍ                              1593 NADAČNÍ FONDŮ

106 firemních 173 firemních
365 nefiremních 1420 nefiremních



Čím jsou nadace a fondy pro NNO?

• Profesionální dárce – systém grantování
• Dlouhodobý a stabilní partner 
• Podpoře svého poslání se věnuje systémově
• Jistota pro cílovou skupinu žadatelů

• Hodnotnou silou českého veřejně prospěšného sektoru, hledači a 
podporovateli sociálních inovací a hybateli společnosti v tom nejlepším 
slova smyslu. 

NOSITELI  SPOLEČENSKÝCH  ZMĚN

• Bez podpory českých nadací by nám velmi chyběla například podpora 
rané péče, rozvoj tématu pěstounství u nás nebo komunitní plánování. 



Firemní nadace a fondy

• Firemní nadace darují přes 526 milionů korun

TOP 5

1. Nadace ČEZ 182,8 mil. Kč
2. Nadace Dobrý Anděl 113,9 mil. Kč
3. Nadace The Kellner Family Foundation 88,7 mil. Kč
4. Nadační fond Avast 65,5 mil. Kč
5. Nadace GCP (Česká pojišťovna) 58,6 mil. Kč

• Firemní nadace a fondy nejčastěji investují do podpory a rozvoje 
vzdělávání, dále kultury, oblasti sociální, zdravotní a humanitární a dětí 
a mládeže. Nejméně pak věnují svoje prostředky na oblast ochrany 
lidských práv, nemovité kulturní památky a rozvoj neziskového sektoru.



Nefiremní nadace a fondy

• Nefiremní nadace a fondy věnují na dobrou věc ročně zhruba 700 
milionů korun

TOP 5

1. Nadace rozvoje občanské společnosti   100,8 mil. Kč
2. Nadace Open Society Fund Praha 73,1 mil. Kč
3. Nadace Charty 77 Konto Bariéry 43,5 mil. Kč
4. Nadace Partnerství 26,3 mil. Kč
5. Nadační fond obětem holocaustu 21,5 mil. Kč



Závěrem?

• Celkem putuje z nestátních zdrojů na veřejně prospěšné 
účely zhruba 6,7 mld. Kč

• Státní dotace jsou v přibližně stejné výši

ANNO, nevládní 
organizace přežijí rok 

2020 !



Děkuji!

☺

Irena Fodorová, Fórum dárců


