
Kolik se na veřejných sbírkách
v Česku ročně vybere?
Přesná a komplexní data bohužel 
nejsou k  dispozici. Protože se ve Fóru 
dárců dlouhodobě věnujeme sběru 
informací o dárcovství u nás a jejich 
analýzám, snažili jsme zjistit i to, kolik 
Češi ročně darují v  rámci veřejných 
sbírek. Oslovovali jsme tedy před 
časem jednotlivé krajské úřady, ovšem 
nepodařilo se nám získat souhrnné 
informace. Je to škoda, například na 
Slovensku jsou všechny informace
o sbírkách snadno dostupné online. Na 
základě našich dalších šetření a indiká-
torů tak alespoň odhadujeme, že jde 
zhruba o jednu miliardu korun ročně. 
Češi jsou dlouhodobě ve sbírkách 
štědří, chtějí pomáhat a k dobročinným 
aktivitám nejsou lhostejní. I proto by 
bylo dobré vědět o veřejných sbírkách víc.
Na co si dárce, který chce přispět, 
musí dát pozor?
V  principu jde hlavně o to, aby měl 
dárce ze své pomoci dobrý pocit a jeho 
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Dárce si zaslouží stejnou právní 
ochranu jako spotřebitel

peníze pomáhaly tam, kde mají. Proto 
doporučujeme, aby si lidé k  podpoře 
vybírali organizace, které dobře znají
a u kterých se mohou seznámit
s výsledky jejich práce. Tam mají jedno-
značnou garanci, že jejich dary budou 
využity s maximální péčí. Transparentní 
a důvěryhodná organizace je také 
zárukou toho, že se v  podporovaném 
tématu orientuje, rozumí mu a každou 
korunu od dárců použije tak, aby 
pomáhala co nejvíce.
Od vydání příručky, kterou Minister-
stvo vnitra nově vykládá některá 
ustanovení zákona o veřejných 
sbírkách, uplynul již více než rok. Co 
přinesla aplikační praxe a jaké máte 
odezvy od organizací, které sdružujete? 
Od našich členů máme trochu smíšenou 
zpětnou vazbu, protože ne vždy 
příručka přináší potřebná vysvětlení, 
zjednodušení a sjednocení aplikační 
praxe. Je třeba si uvědomit, že veřejné 
sbírky jsou důležitým nástrojem pro 
�nancování veřejně prospěšných 

aktivit. Ať už jde o sociální služby, 
pomoc lidem v  nouzi, projekty na 
ochranu klimatu nebo cokoliv jiného, 
co pomáhá řešit důležité společenské 
problémy. Proto potřebujeme jasná 
pravidla, ale současně takové prostředí, 
ve kterém sbírky mohou bezpečně
a dlouhodobě fungovat. I dárce má mít 
nárok na podporu a ochranu, podobně 
jako je to běžné třeba v případě ochrany 
spotřebitelů.
Co Vy osobně považujete za hlavní 
oblasti, které je u nás ve vztahu
k veřejným sbírkám nutné řešit? 
Na důkladné zodpovězení této otázky 
by mi možná nestačil ani celý jeden 
časopis. Je však nutné, aby široká veřej-
nost lépe věděla, co je a co není veřejná 
sbírka. Že nestačí otevřít transparentní 
účet, že sbírka na Facebooku nezaručuje, 
že se opravdu pomůže potřebným. 
Skutečnou zárukou důvěryhodné 
sbírky je pouze transparentní veřejně 
prospěšná organizace. Má přesah do 
terénu, odborné znalosti a pečlivé 

administrativní zpracování peněz od 
dárců ze sbírky. Tím spíš by těmto 
organizacím měly výklady zákona 
nebo jakékoli příručky pomáhat v jejich 
práci a ne jim klást zbytečné administ-
rativní bariéry nebo nejasnosti.
V  loňském roce jste stála u zrodu 
Aliance odpovědných pořadatelů 
veřejných sbírek. Jaký je mezi pořa-
dateli sbírek o členství zájem a co 
konkrétně může aliance českému 
neziskovému sektoru přinést? 
Smyslem Aliance je ukázat, že samotné 
organizace mají zájem dodržovat 
nejen zákon o veřejných sbírkách, ale 
že chtějí jít ještě nad rámec těchto 
běžných pravidel. V  zájmu rozvoje 
vztahů s  dárci se zavazují dodržovat 
etické principy a svou odborností 
dokáží zúročit každou darovanou 

3 otázky z dárcovské praxe

Kolik jste ve vaší organizaci získali
z veřejných sbírek v roce 2020?
V  roce 2020 jsme ve veřejné sbírce získali 
téměř 50 milionů korun. 

Jaký je dlouhodobý trend u příspěvků 
na veřejné sbírky?
Výše darů roste. Pokud jsme před 3-4 lety 
spočítali průměrnou výši daru na 200 Kč, 
dnes se posouváme minimálně k  částce 
500 Kč a výš. Kdybych zprůměroval počet 
darů a celkovou získanou výši v korunách, 
vychází to přibližně 1000 Kč/dar. Je to ale 
zkreslené �remními dary, což jsou mnohdy 
velmi vysoké částky. Obecně jsou Češi
k darování pozitivně naladění.

S jakými praktickými problémy se v součas-
né úpravě veřejných sbírek setkáváte? 
Nejednotný výklad pro mě zcela zásadních 
pojmů. Např. co je veřejná sbírka a co je její 
veřejný účel? Pokud si s  těmito termíny 
budeme zahrávat a nevytvoříme přesnější 
a obecně sdílenou de�nici, hrozí riziko, že 
se budeme čím dál častěji setkávat se 
sbírkami na internetu, které mají o�ciální 
statut veřejné sbírky, ale veřejnými sbírkami 
nejsou, pouze inkasují jejich daňové 
výhody. Jako příklad mohu uvést pořádání 

Kolik jste ve vaší organizaci získali
z veřejných sbírek v roce 2020?
Největší část našich příjmů, v loňském roce 
62 milionů Kč, tvoří přímé příspěvky 
pravidelných dárců, které nespadají do 
režimu veřejných sbírek. Velmi si vážíme 
pravidelné podpory našich příznivců
a Přátel dětí, která nám umožňuje bez 
prodlení pomáhat dětem i v nejnáročněj-
ších a nejnebezpečnějších oblastech naší 
planety. Z veřejných sbírek online, 
prostřednictvím DMS, z prodeje charitativ-

korunu ve prospěch všech, kteří potřebují 
pomoc. Díky tomu můžeme navázat na 
vysoké standardy českého sbírkového 
prostředí a udržet jeho důvěryhodnost 
a kvalitu. Zájem o členství je obrovský, 
všichni zájemci ale procházejí důklad-
ným screeningem. V  tuto chvíli se 
počet členů blíží padesátce a další 
čekatelé mají chuť se zapojit. Je ale 
nutné, aby nejdřív všichni naplnili 
požadavky na transparentnost. 
Jaký bude podle Vašich očekávání 
pro dárcovství v Česku rok 2021? Je 
reálné, že nastane omezení výdajů 
na veřejně prospěšné účely, nebo 
budou Češi pokračovat na vlně 
solidarity, kterou jsou tolik pověstní? 
Osobně spoléhám na to, že Češi jsou 
dlouhodobě velmi ochotní přispívat 
na dobrou věc a nejsou lhostejní. I ten 

loňský „covidový“ rok byl ve znamení 
solidarity, lidé se jak zapojovali dobro-
volnicky (šili roušky a vyráběli dezin-
fekce), tak přispívali �nančně. Třeba jen 
v  dárcovských SMS poslali čeští dárci 
téměř 60 milionů korun. Proto věřím, 
že chuť pomáhat zůstane. Čeká nás ale 
náročné období, protože koronavirus 
postihl celou řadu oborů a profesí. Lidé 
nemohli pracovat, zavíraly se živnosti, 
svoji činnost ukončilo hodně �rem. 
Nejistota ohledně vývoje pandemie
i nadále pokračuje. Dá se předpokládat, 
že na dárcovství zbyde méně zdrojů.
O to důležitější je, aby věnované 
prostředky doputovaly ke schopným a 
odpovědným organizacím, které je 
dovedou skvěle zúročit ve prospěch 
dobré věci.

veřejné sbírky „na dovolenou v  Benátkách 
nebo na cokoli si bude přát“, kde dotyčný 
získal téměř 200 tisíc korun. Toto z  mého 
pohledu neplní účel veřejné prospěšnosti. 
Naplňuje to znaky pouhé online žebroty. 
Takto neúčelně získané peníze by měly být 
standardně zdaněné. Představte si, kolik 
byste museli odvést na daních vy, pokud 
byste takovou částku měli získat od svého 
zaměstnavatele ve formě mzdy.
Jinými slovy, měli bychom oddělit účelnou 
pomoc od neúčelného žebrání na internetu. 
Dárcovský web znesnáze21 velmi důkladně 
prověřuje každý lidský příběh, posuzují ho 
sociální pracovníci. Ne vždy je totiž sbírka 
tím optimálním řešením. 

ních předmětů a bene�čních akcí jsme loni 
v Česku získali dalších 6,3 milionu Kč.  

Jaký je dlouhodobý trend u příspěvků 
na veřejné sbírky?
U nás jde o stabilně rostoucí příjem. Vidíme 
také, jak se v  čase mění způsoby, kterými 
lidé přispívají: stále více jich daruje 
prostřednictvím platebních karet online 
nebo v  různých crowdfundingových 
kampaních. Je potřeba dárce oslovovat 
novými a inovativními nápady, loni nás 
například mile překvapila odezva dárců na 
projekt  „Marta Jandová přeje pro UNICEF“ 
na portálu Darujspravne.cz.   

S jakými praktickými problémy se v součas-
né úpravě veřejných sbírek setkáváte? 
UNICEF je známá značka, takže jsme zazna-
menali případy, kdy se za nás vydávali 
podvodníci, např. známé rumunské gangy 
„hluchoněmých“. Vzhledem k  tomu, že 
neorganizujeme žádné sbírky na ulicích, 
bezpečně víme, že jde o podvod, když nás 
někdo upozorní na pouliční výběrčí. Naše 
opakovaná trestní oznámení se však vždy 
míjela účinkem, protože policie tyto 
případy šetří jako přestupek, nikoliv podle 
přísnějšího zákona o veřejných sbírkách, 
případně jako podvod. Myslím, že je nutné 
jednoznačně řešit sbírky pořádané fyzický-
mi osobami, aby u nich měli dárci stejnou 
jistotu a právní ochranu jako u řádně 
oznámených a povolených sbírek právnic-
kých osob.
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