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Crowdfunding 

„Znáte pojem Crowdfunding?“ 

Pouze 7 % lidí ví přesně, co znamená crowdfunding. Dalších 12 % lidí pak zmiňuje, že 

ví přibližně, o co se jedná. Dvěma třetinám lidí tento pojem vůbec nic neříká (68 %). 

Alespoň přibližná znalost tohoto pojmu je nejvyšší u mladých ve věku 18 – 29 let (28 %). 

Nejnižší je pak u generace starší 60 let (11 %). 

 

 
 

„Zajímavost Crowdfunding?“ 

Crowdfunding je zajímavý přibližně pro polovinu lidí. A to jak z pohledu příjemců (48 %), 

tak z pohledu dárců (53 %). 

Zajímavý z pohledu dárců je pak především pro lidi, kteří již dnes přispívají pravidelně 

nebo příležitostně (61 %).  
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Přispívání prostřednictvím crowdfundingu 

 „Uvažoval/a byste o tom, že byste někdy v budoucnosti daroval/a peníze na 

nějaký veřejně prospěšný projekt prostřednictvím crowdfundingu?“ 

O přispívání na nějaké obecně prospěšné projekty prostřednictvím crowdfundingu 

uvažuje 40 % lidí. 

Jde především o mladé lidi do 29 let (70 %) a pak ty, kteří již dnes přispívají pravidelně 

(58 %). 

 

 
 

 

„Jakou částku byste prostřednictvím crowdfundingu věnovali na vybraný 

projekt?“ 

Nejčastěji by prostřednictvím crowdfundingu lidi přispívali částkou 101 – 500 Kč (41 %). 

Pro čtvrtinu lidí je však tato částku závislá na konkrétním projektu (26 %). 
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„Jaký typ projektu by Vám vyhovoval?“ 

Nejraději by lidé darovali své peníze prostřednictvím crowdfundingu na charitativní 

činnost (61 %). 

 

 

 
 

„Uvažoval/a byste o tom, že byste někdy v budoucnosti daroval/a peníze na 

nějaký projekt prostřednictvím www.darujspravne.cz?“ 

O darování prostřednictvím darujspravne.cz uvažuje 44 % lidí. Jde zejména o mladé lidi 

do 29 let (60 %). 
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Sleva na dani 

„Víte, že pokud poskytnete finanční dar ve prospěch veřejně prospěšného 

projektu, máte možnost uplatnit si slevu na dani na základě platného potvrzení 

o daru?“ 

O tom, že je možné poskytnutý finanční dar ve prospěch veřejně prospěšného projektu 

uplatnit jako slevu na dani, ví 63 % lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Pokud poskytujete dar ve prospěch veřejně prospěšného projetu, využíváte 

možnosti odečíst si tento dar od základu daně?“ 

Možnost odečtení daru od základu daně využívá jen minimálně lidí. 

Nejčastějším důvodem, proč lidé nevyužívají možnost odečíst si dar od základu daně, je 

to, že darují jen malé částky.  
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Zdroj dat: InsightLab, s.r.o., Online sběr dat na panelu respondentů, březen 2016 

 

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte zástupce Fóra dárců nebo společností 

InsightLab:   

 

Klára Šplíchalová      

GSM +420 725 999 101      

splichalova@donorsforum.cz 

 

Radek Jiřičný 

GSM +420 602 625 871  

radek.jiricny@insightlab.cz 
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