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 Příběh crowdfundingu 

pro charitu v Čechách 

 



Crowdfunding 

Definice: je způsob financování, při kterém větší 

počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové 

částce. Crowdfundingem můžeme financovat zajímavé 

projekty, produkty či společnosti.    

      wikipedia 

Typy crowdfundingu: 

 

Rozlišujeme podle typu odměny a zapojení investora/dárce  

 

 Odměnový – u nás asi nejrozšířenější, startovac.cz, 

hithit.cz, apod. 

 

 Dluhový – zonky.cz, vlastní projekty (bar, který nebyl)  

 

 Podílový – penězdroj.cz (zde rovněž charita) 

 

 Charitativní – Darujsprávně.cz 2016 



Crowdfunding – kdy a jak 

to začalo?  
Kickstarter  

USA, vznik duben 2009, již 2010 portál 

označen americkými Times jako nejlepší 

vynález roku 

 

- za 6 let vybráno 2 mld USD (48 mld CZK) 

- na projekty na Kickstarteru se průměrně 

vybere zhruba 1182 USD za minutu - zapojeno 

již přes 9,5 milionů přispěvatelů (tzv. 

backerů) 

- Celkově přes 260 tisíc různých projektů 

- cílovou částku vybralo přibližně 93,5 

tisíc z nich (nejvíce hry, na ty šlo 412,4 

milionů dolarů (zhruba 9,9 miliard CZK).  

 



Crowdfunding pro charitu 

Gofundme.com - funguje celosvětově (USA, 

Kanada, Austrálie, Francie, Itálie, UK, 

Irsko, Belgie, Finsko, Německo, Lucembursko, 

Holandsko, Španělsko, Rakousko) 

- Za rok 2015 vyfundraisoval již více než 2 

mld USD za rok 2015 

- 4 miliony vyfundraisovaných dolarů denně 

na uživatele (jednotlivce nebo neziskovky) 

- Provozní poplatek 5% (nemá ale dál už 

žádné skryté poplatky) 

- Nemá deadline (kampaň může trvat neomezeně 

dlouho), všechny vybrané dary zůstávají 

neziskovkám nebo uživatelům, kteří si tvoří 

vlastní kampaně 



Crowdfunding – úspěšné 

příklady 

-„jednodenní“ restaurace pro homeless lidi 

https://www.gofundme.com/e7m84xjp 

-fond na počest obětí pařížského masakru 

https://www.gofundme.com/y7aaknp8 

-kampaň na podporu Chrise Mintze, který 

přežil masakr šíleného střelce v Oregonu a 

byl zraněn přitom, když se snažil zachránit 

další nevinné lidi  

https://www.gofundme.com/mintz 

 V ČR www.csobpomaharegionum.cz – na uvedené 

stránce videa a úspěšné ukončené kampaně 

neziskovek v regionech, např. 

https://www.youtube.com/watch?v=G7ALFkMZN-o   

https://www.gofundme.com/e7m84xjp
https://www.gofundme.com/y7aaknp8
https://www.gofundme.com/mintz
http://www.csobpomaharegionum.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=G7ALFkMZN-o
https://www.youtube.com/watch?v=G7ALFkMZN-o
https://www.youtube.com/watch?v=G7ALFkMZN-o
https://www.youtube.com/watch?v=G7ALFkMZN-o


Crowdfunding – co s tím, 

když jsme neziskovka?  

 

- Myšlenka CF se rychle šířila a uplatňovala 

v dalších projektech po celém světě 

- V ČR například startovač, hithit a celá 

řada dalších projektů 

- Ty ale nereflektují potřeby neziskovek – 

odměnový CF, relativně vysoké poplatky  

(zhruba 7-10% provize, k tomu provozní 

náklady, mimo režim daru/veřejné sbírky, …) 



Crowdfunding a dárcovské 

prostředí u nás  

- Češi jsou podle výzkumů veřejného mínění 

štědří (daruje každý druhý) 

- Čísla MF ČR potvrzují, že dlouhodobě se u 

nás odečítá z daní zhruba 1,6 mld CZK 

- Anonymní dary do veřejných sbírek 

- Dárcovské SMS – pravidelně zhruba 30 

milionů CZK ročně (sociální a zdravotní 

oblast), možnost dlouhodobé podpory a 

unikátní kódy (odanonymizování) 

- Jaká je ale celkově kvalita darů? 

Reflektuje potřeby existujících 

neziskovek? A jak to vnímají neziskovky? 



Potřeby českých neziskovek 
3 priority: 

- Jednoduchost a srozumitelnost dárcovství 

- Dlouhodobá podpora 

- Odanonymizování darů (obavy ze zneužití 

údajů, atd…) 

 

Crowdfunding: 

- Vyjádření daru/call to action (CTA) 

- Zapojení přispěvatele/dárce 

- Zanechání kontaktních údajů (dobrá 

motivace) 

 

 



Darujsprávně.cz –  

CF sbírky 
- Inspiruje se principy CF, ale je ušito na 

míru pro charitu 

- Postaveno na základech Darujsprávně.cz 

- 0% poplatek, tlačítko Klikni a daruj, 

režim veřejné sbírky, dar 

- Dárce nedostává odměnu, ale i přesto je 

vhodné naformulovat „co a za kolik“ lze 

pořídit/jak a na co přispívá  

- Dárce dává finanční dar – získá potvrzení 

o daru 

- V případě, že není vybrána celá částka, 

zůstává neziskovce, ale ta informuje o 

jeho využití 

 

 



Co potřebuje neziskovka 

aby mohla využívat novinky 

na Darujspravne.cz? 

1. Registrovaný profil na www.darujspravne.cz a 

splnit podmínky (VZ, FZ, VS, atd.) 

2. Profil na Klikni a daruj 

3. Crowdfundingový projekt 

4. Stanovit si cílovou částku a dobu trvání 

projektu 

5. Natočit krátké video a připravit si fotky k 

projektu 

6. Dát o projektu vědět/komunikace/kampaň 

http://www.darujspravne.cz/


1. Mít/Zřídit si Klikni a 

daruj  
– Na www.klikniadaruj.cz vyplnit registraci 

– Zřízení účtu je od podpisu smlouvy 2 dny. Smlouva 

přijde během 1 dne na zadaný email 

http://www.klikniadaruj.cz/


– Projekt musí být srozumitelný a vzbudit zájem dárce 

– Je to svým způsobem hra 

– Důležité je vhodné stanovení částky (adekvátní, 

pochopitelné a správně ambiciózní) 

– Částku lze stanovit reálným odhadem počtu 

podporovatelů a oslovených (kapela s 10 fanoušky 

nevyprodá Lucernu) 

– Lidé obvykle a rádi darují částku v rozmezí 200 – 

500 korun 

– Vhodné je rovněž stanovit cenové úrovně – pro lepší 

srozumitelnost (např. 100 = krmivo pro zvíře na 

den, 1000 = zajištění asistence apod) 

 

2. Nastavit si projekt 



– Video by mělo být dlouhé zhruba 1 minutu (max 90s). 

Natočit ho lze na chytrý telefon nebo kameru. Točte 

ho vždy na šířku. Video musí informovat o projektu, 

na co budou vybrané prostředky použity, atd.  

– Video zašlete, FD ho vloží na YouTube kanál a 

přiloží k vašemu projektu 

– Připravte minimálně 3 fotky formátu JPG nebo PNG v 

ideálním případě aby byla fotka na šířku s 

minimálním rozlišením 600 pixelů. Čím větší 

rozlišení, tím lepší, ale fotka nesmí přesáhnout 

velikost 5MB. Fotka musí být vypovídající o 

projektu a činnosti organizace. 

3. Připravit video/fotky 



4. Komunikace 

– Zapojená organizace povede vlastní komunikační kampaň v 

doporučené délce zhruba 30-45 dní (max 45 dní) 

– Je třeba být srozumitelný, vytrvalý a vhodně nastavit 

svoji komunikaci s dárci  

– Možnost využívat sdílení, sociálních sítí 

– Dobře zvážit komunikační potenciál (najít vhodnou míru) 

– Zapojit klíčové partnery, podporovatele i fanoušky 

– Hlavně nebýt pasivní a nekopírovat 

(cestovní kancelář pro plyšáky na xtou nefunguje…) 

 



Darujsprávně.cz 

 

 

Panelová diskuse… 

   

  … prostor i pro vaše dotazy 


