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Úvod

S myšlenkou komunitní nadace jsem se poprvé seznámil před více 
než třinácti lety. Za tu dobu jsem se nesčetněkrát ocitl v situaci, kdy 
jsem se „nezasvěcenému“ člověku pokoušel v pár stručných větách 
podstatu komunitní nadace vysvětlit. Vybavuji si, jak se v průběhu let 
posouval při mém vysvětlování důraz na ten či jiný aspekt činnosti 
komunitní nadace, jednou jsem začínal místem, kde nadace působí, 
jindy všestranností jejích grantových aktivit, pak zas její nezávislostí 
či transparentností. 
Loni jsem se ale poprvé ocitl v situaci, kdy šéfka jedné 80 let fungu-
jící americké komunitní nadace vysvětlovala smysl komunitní nad-
ace přes uličku v letadle postaršímu Američanovi. Řekla jen: „Znáte 
rodinné, firemní, nadace. Ty jsou založeny jednou rodinou. Oproti
tomu komunitní nadace, to je mnoho rodin, které spojily své síly ku 
prospěchu komunity.“ Bystrý Američan, formovaný v prostředí, kde 
je filantropie silně zakořeněná a není třeba její smysl dále rozebírat,
měl jasno. 
Já jsem si oproti tomu uvědomil, jak nejasně, oklikou, kolem tak 
prostých věcí chodíme v našich podmínkách. Jak od podstaty věci, 
od spojení vůlí několika osob učinit něco smysluplného pro své 
okolí, halíme, mj. i v duchu českého nadačního zákona, vysvětlování 
dobročinnosti spíše do ospravedlňujících argumentů – komu a proč 
bude dar sloužit, jak s ním bude naloženo, kdo a kdy se o něj za ja-
kých podmínek může ucházet, jak se zamezí jeho zneužití a kdo nad 
celým aktem bude dohlížet.  
Myslím si, že pokud se nebudeme my, kteří se práci v nadačním sek-
toru profesně věnujeme, onou podstatou filantropie více zabývat,
uvědomovat si jí, být si jí jistí, těžko pak můžeme očekávat změnu 
postojů od našeho okolí.  
To je jeden z důvodů, proč vznikl tento sborník pokoušející se vrátit 
úvahy o dobročinnosti k její podstatě, VŮLI DÁRCE.
      Tomáš Krejčí
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Část I. 

Asociace komunitních nadací a téma dárcovství

AKN je v ČR nositelka diskuse o významných tématech souvisejících  
s posláním komunitních nadací a dárcovství obecně a vytváří předpoklady 
pro to, aby se v našich podmínkách reflektovaly některé prvky americké
dárcovské tradice, zejména spojené s činností nadací. Celá řada kulturních 
souvislostí, které jsou běžné v USA, zde nikdy nezakořenila, v našem 
kulturním prostředí měl vždy velký význam centralizovaný stát, který na 
sebe již od tereziánské doby váže velkou část odpovědnosti za věci veřejné. 
Toto neblahé dědictví (posilované ještě moderními zastánci silného státu – 
opečovatele a garanta) je třeba systematicky vyvažovat,  ukazovat vzory ze 
zahraničí a nalézat vlastní cesty, jak reflektovat aktuální roli nadací, dárců
a aktivních lidí v komunitě vůbec. Ještě před vznikem AKN se formovala 
skupina nadací a podpůrných subjektů, které se zabývaly např. tématem  
transparentnosti jako nástroje veřejné kontroly,  formativní rolí aktivních 
místních lídrů apod. Po zformování AKN se pak jedno z hlavních témat 
stalo dárcovství, které vytváří protiváhu státu a jeho intervencím, doplňuje 
působení státu s tím, že dárci sami určují cíle, které považují za hodné 
podpory. Pro tuto svoji činnost také byla opakovaně získána podpora ze 
strany zahraničních dárců  - C.S.Mott Foundation, OSF a dalších
Není proto náhodou, že došlo k průniku témat a společnému projektu  
s think tankem Nett: AKN je podpůrnou organizací komunitních nadací, 
ale je víc než jen servisem, je nositelem dynamiky, podporuje vznik nových 
nadací, snaží se šířit myšlenky související s působením KN, vytvářet 
podmínky pro to, aby v našem kulturním kontextu byla lépe přijata  
a vnímána celá problematika související s dárcovstvím,  přejaty podstatné 
prvky americké tradice. V tomto smyslu má působení zejména Nadace 
VIA, komunitní nadace v Ústí nad Labem a několika dalších hráčů tradici 
již od poloviny devadesátých let.
Po velkém společném projektu týkajícím se problematiky závětí se 
tématem stal dárce a způsob, jak formuje podmínky použití svého daru, 
dárce a jeho vůle, zformovaná do podoby  zadání pro komunitní nadaci. 
Jde tedy o velmi praktickou věc, která se týká formování vlastních nástrojů 
nadace, dárcovských fondů atd., týká se ale také vlastního jednání s dárci, 
fundraisingu i vytváření grantových programů atd.
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Vyhlášení programu Aktivity

Nakonec se často jako nejpodstatnější ukazuje to, 
co člověk nemusel udělat, a přesto se rozhodl a udělal to.

Tak by se dalo asi nejstručněji shrnout základní jednotící téma programu 
AKTIVITY, jehož realizaci zahájil v dubnu tohoto roku NETT, o.s. 

NETT se dlouhodobě profiluje jakothinktankzabývající seširšímitématy
a myšlenkovými východisky občanského sektoru. Program AKTIVITY 
je v tomto smyslu dalším krokem. Je to výsledek rozhodnutí nespojovat 
naší práci jen s dílčími zadáními jednotlivých projektů, výzkumů nebo 
analýz, ale přijít s tematicky provázanou nabídkou, jejíž samostatné části 
formují širší myšlenkový kontext. Naším cílem je umožnit účastníkům 
programu i příjemcům výstupů a všem, kdo přijdou s výstupy programu 
do styku, prolomit zaběhlé, rutinní způsoby uvažování o tématech 
občanského sektoru a veřejného prostoru. Rutinní v tom nejhorším 
slova smyslu, protože popsaná témata jsou dnes zaběhlým myšlením už 
spíš zakrývána, myšlenkové postupy, v jakých se zpravidla pohybujeme, 
jsou víceméně klišé, slova, za nimiž jen obtížně hledáme to, co by se 
nás týkalo. Program Aktivity chce ukázat, jak snadné je prolomit 
unifikovanou krustu společensky zpevňovaných frází, které nám brání
nově se postavit ke klíčovým tématům týkajícím se významu kreativního 
a formativního jednání.

Dílčí témata (=projekty) programu AKTIVITY vznikají vždy  ve 
spolupráci s jinými subjekty. Mnoho představitelů organizací se 
jednotlivě zabývá dílčími problémy: např. filantropií, dary, rolí 
aktivních lidí ve společnosti, rolí lídrů  atd., anebo hledají, co chybí  
v současném systému. Program AKTIVITY takovým tázáním vychází 
vstříc, jde naproti zaznamenané, byť dosud ne zcela přesně formulované 
objednávce. Rámec programu přitom vytváří základní kostru, která 
nabízí širší kontext, rozvinutí otázek.

Princip „kofinancování” a přímé účasti různorodých organizací na
vytváření zadání i výstupů je kromě obecně zastřešujícího tématu další 
červená nit, která je společná již probíhajícím i chystaným samostatným 
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projektům vyhlášeného programu. Je pro nás zárukou, že výstupy 
projektu nebudou uzavřeny do úzkoprofilové publikační činnosti
samotného think tanku. Ti, kdo se jakkoli podílí na některém z projektů 
programu Aktivity, budou informováni i o ostatních projektech, 
budou jim nabídnuty  i další výstupy, byť se jich nemusí přímo týkat. 
Předpokládáme, že ti, kdo se zabývají komunitními nadacemi, mohou 
ocenit, že se seznámí i s materiály projektu „Skutek pomoci“, který již 
probíhá, nebo projektu „Význam slibu“, který je chystán.

Nett

Vyhlášení projektu Vůle dárce

Nett o.s. vyhlašuje v rámci programu Aktivity 
ve spolupráci s Asociací komunitních nadací projekt „Vůle dárce“

Základní téma výstupu:

V dnešní době se setkáváme s nadacemi založenými managementem 
obchodních společností, darování se stává součástí image firem.
Registrujeme ještě, že stále existují nadace založené rodinami těch, kdo 
získali velké bohatství, s  komunitními nadacemi si ale většina lidí neví 
rady, neznáme je, nerozumíme jim.
Přitom tu existuje zřejmá podobnost s rodinnými nadacemi -  jen se 
komunitní nadace daleko víc „rodí“ z mnoha různých darů a z toho, 
jak její misi formuje mnohem více dárců.  Komunitní nadace je nástroj, 
skrze který  je možné se podílet nejen na podpoře konkrétních činností, 
subjektů a zároveň přispívat k formulaci aktuálních cílů podpory.

Program Aktivity vytváří širší rámec pro mnohé otázky související  
s odpovědným jednáním osoby otevřeným do budoucnosti,  umožňuje 
vnímat reálná rozhodnutí, ve kterých nejsme motivováni pouze zištně 
a vyložit je v kontextu obdobných jednání a činů. Zároveň to umožňuje 
interpretovat  společenské aspekty různých přístupů k danému tématu  
a jejich souvislosti, zejména v oblasti darů a dobročinných aktivit.
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Při přípravě tohoto projektu jsme formulovali čtyři okruhy témat, které 
se nám jevily jako zásadní:

• analýza povahy daru, zejména daru nadaci včetně určení,  
v jakém smyslu má být dar použit – vliv dárce na formování 
mise komunitní nadace

• analýza možných proměn cílů nadace a způsobů, jakými lze 
aktualizovat cíle nadace, v protikladu k tomu limity (jaké 
zaměření daru může být důvodem, že dárce už nadace odmítá)

• shrnutí problematiky daru nadaci jako formativního veřejného 
jednání 

• srovnání tradice amerických rodinných nadací a komunitních 
nadací s důrazem na formativní působení jejich zakladatelů  
a dárců

Ne ve všech těchto otázkách jsme pokročili do stejné hloubky, záleželo 
také na tom, jaká osoba se „přihlásila“ k danému tématu. Ale to je zcela 
v duchu zaměření komunitních nadací. Není podstatné, aby byla nějak 
plošně a homogenním způsobem prováděna vyčerpávající analýza: 
smysl práce AKN a  think tanku Nett není ve vytváření abstraktních 
studií, které by dotvářely akademickou diskusi. Jakákoli myšlenka, která 
nemá svého přiměřeného nositele, je artefaktem do muzea, je v praxi 
nepoužitelná. Tak jako komunitní nadace vyhledávají dárce, tak jako 
vyhledávají aktivní lidi, kteří dovedou využít a zhodnotit i rozsahem 
(objemem) malou podporu, tak také vytváří prostředí pro to, aby se 
formovalo myšlení, které zvyšuje odpovědnost těch, kdo jednají – za 
sebe, s vědomím odpovědnosti a nenahraditelnosti svého jednání. A to 
se týká i těch, kdo se zapojují do promýšlení společných témat. Cílem 
projektu „Vůle dárce“ není vytvořit nějakou abstraktní akademickou 
práci – cílem je  co nejlépe ukázat na danou problematiku,  učinit ji 
společným tématem, předmětem zájmu, lépe porozumět některým 
aspektům dárcovství – a tedy následně lépe rozumět i svojí vlastní práci. 
Program Aktivity navíc umožňuje toto vše zasadit do širšího kontextu 
odpovědného jednání – formativních aktů, tedy takových skutků, které 
vnášejí do společenské dynamiky nenahraditelné podněty a impulsy, 
významně se podílejí na tom, čemu se říká „kvalita života“.
        Nett



11

Část II.

Základní pojmová analýza jako vstup

Slovo „dát“ je používáno pro běžné obcování s věcmi – a nejčastěji se 
už dnes ptám opakující se otázkou „kam jsem to jen dal“, když něco 
hledám.

 „pramínek vlasů jí ustřihnu potají, já blázen pod polštář chci si  
                 ho dát…“ (Suchý)
Dát něco někam znamená nejobecněji přemístit to jinam. Přitom se 
předpokládá, že nad tím, co někam dávám, mám kontrolu, alespoň 
negativní, protože něco dám „stranou“, aby to nepřekáželo, odložím to. 
Věci dávám tam, kam patří, a otázka po tom, co znamená něco někam 
dát, znamená také  otázku, kam ta věc „patří“.  Kam která věc patří? 
je obecná otázka po správnosti, ale z výše uvedeného citátu si můžeme 
rozehrát celý příběh, a to nám ukazuje na fakt dynamiky v dávání věcí 
tam, kde mohou být.  Vlasy patří na hlavu, odstřižené vlasy u holiče?  
Může to implikovat otázku po likvidaci odpadu v provozovnách holičství 
a kadeřnictví.

 „Kam s ním“ (Neruda)
Kam s ním – otázka kam něco dát může být trýznivá – tam, kde 
chceme něco vyhodit,  něčeho se zbavit, naštěstí je dnes vytvořena 
řada systémových řešení, moderní společnost poskytuje infrastrukturu 
pro odkládání toho, co se již do našeho života nevejde, co chceme, aby  
z našeho života zmizelo. Ale od úvah nad financováním sběrných dvorů
a odvozu směsného odpadu se jen těžko  dostaneme zpět k tomu, kdo 
má vlasy své milé pod polštářem.  Ten si dal dar – udělal něco, z čeho 
měl radost.
 
 „šál vyšívaný ti do dlaní s písničkou dám“ (lidová píseň)
Dar někdy symbolizuje, je reprezentací vztahu, zejména při příležitostech, 
se kterými se předávání darů pojí. Zpravidla se ptáme „co já jen dám 
tomu nebo onomu k svatbě, narozeninám, vánocům atd. To je forma, 
která upomíná na pojetí daru v mimoevropských  (viz M. Mauss: Esej  
o daru) společnostech, kde dary sehrávaly především rituální roli.
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Postupně se tak dostáváme k daru, který není vázán na nějakou 
společenskou zvyklost nebo povinnost (jako je zformalizováno např.  
v islámské společnosti, kde je darování v mešitě společenskou povinností).  
O tom, co znamená něco „dát“ a o osobě dárce jako suveréna má smysl 
mluvit až tam, kde můžeme zároveň mluvit o osobnosti, zformované  
v rámci euroamerického kulturního světa, která má odpovědnost za své 
věci, o dávání a daru můžeme mluvit až tam, kde má smysl vlastnictví. 
V historii pak nazpět můžeme jít jen tak daleko, pokud zde nalézáme 
svobodně jednající osoby.
Dárce dává proto, že se dělí o to, co je jeho: je vlastníkem, dává z toho 
co má, dělí se o to. Zpravidla proto, že chce, aby pomohl druhému, 
udělal mu radost, udělal to, co je správné atd. Vždy však je jen jeho věcí, 
zda dar dá a nebo ne, pokud je na něj vyvíjen společenský tlak, pak jen 
nepřímo.

Úvodní shrnutí

Zabýváme-li se darem a darováním, byl pro nás obecný exkurs do 
„dávání“ poučným, protože nám vytvořil jasný rámec pro další práci:

• dát může jen ten, kdo je svobodný  a odpovědný za své věci
• dát lze jen tehdy, pokud to, co dávám, je skutečně „moje“
• dát  může ale také znamenat něčeho se zbavit 
• dát může znamenat udělat jen to, co se patří, co je v souladu se 

společenským tlakem
• dar může být výsledkem přesvědčení, že se tak naplňuje to, co se 

mělo stát, dárce cítí vnitřní povinnost  dát dar
• dar může znamenat, že dárce chce, aby věci byly v takovém  

stavu, jak mají být
•  dát může znamenat radost, která nesporně patří ke světu a při-

náší do světa něco dobrého

To se však stále držíme jen vnějšího pohledu na dar, který je hodnocen 
vnějšku, resp. pohledu na dávání, které se snažíme nějak strukturovat, 
rozčlenit podle toho, co je možné vnímat jako obecně správné. Na dar je 
však možné se dívat také jinak, z hlediska dárce a obdarovaného.
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Obdarovaný

 „Bohatý je dárce“ (Sdružení občanů Exodus)

V užším slova smyslu nás zajímá dávání druhému, zajímá nás situace, 
kdy do aktu daru vstupuje ten, kdo přijímá. Dávání pak je jednostranným 
aktem svého druhu: obdarovaný je tak či onak konfrontován s darem, 
v jisté míře ho může odmítnout, ale nemůže změnit fakt, že darování 
ze strany dárce bylo učiněno. Odmítnutím daru se situace nevrací zpět, 
tak či onak se něco důležitého stalo, odehrálo. Vyloučíme-li pro naše 
další přemýšlení nad povahou dávání situace, kdy bylo zdánlivému dárci 
předem jasné, že dar bude odmítnut (a tedy šlo o společenský ornament, 
nikoli skutečný dar), pak je dar jednostranným aktem, a to i tehdy, pokud 
byla vyslovena prosba „dej mi (prosím)“.
Obdarovaný ale přináší dva motivy velmi důležité – jednak prosba o dar 
nebo situace, ve které cosi předchází dar, a jednak případné odmítnutí 
daru nebo jiné jednání obdarovaného, které následuje po samotném aktu 
darování.  Dáce je suverén, ale bez obdarovaného se neobejde. Situace 
darování je komplexní a zahrnuje dárce a obdarovaného, společenská 
nerovnost, která zde existuje, je převedena do oblasti etiky a práva.
V každém případě však nelze dar jako takový chápat jen jako jeden  
z kroků v běhu věcí, začínající prosbou nebo tísnivou situací žadatele 
(potenciálně “obdarovaného“, ve kterém se cosi v této dějové lince zcela 
přirozeně „stane“ - dárce dá dar).  Ale dárce dar dát nemusí a nikdo 
nemá právo posuzovat, zdali ten nebo onen „měl něco dát“ – to je věc 
jen a jen vlastního uvážení, protože nikdo jiný (ani třetí osoba) nemůže 
vznášet žádný konkrétní nárok na to,  aby se uskutečnil ten či onen dar.

Dávání toho, co je krásné a dávání z radosti

 Kdo je šťastný, dává. Kdo dává, je šťastný.

Dáváme pro radost, dáváme to, co je podle nás správné a tehdy, kdy 
to považujeme za správné a dáváme to proto, že chceme udělat radost 
svým blízkým, že respektujeme blízkost mezi lidmi obecně, že uznáváme 
princip solidarity s druhými atd. Dárce je přitom ten, kdo si udržuje 
nadhled a odstup – a vidí, že v tomto odstupu může a má intervenovat, 
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zasahovat do svého okolí, vnímat život okolo sebe a reagovat na situace, 
ve kterých se ocitám. Darovat znamená někdy pomáhat, někdy otevírat 
něco nového, dávat impulsy, vytvářet podmínky, někdy to znamená 
prostě pomáhat.
Především dávání není vázáno jen na pomoc druhému ve smyslu aktivity 
tam, kdy je druhý v nouzi nebo je nějak jinak omezen. Dáváme krásné 
věci, a to proto, že chceme, aby z nich druzí měli radost. Dáváme věci, 
které pro nás mají nějakou cenu, nikoli ve smyslu finanční hodnoty, ale
takové, kterých si ceníme, které pro nás něco znamenají. Tak propojujeme 
náš vlastní prožívaný svět s prožíváním druhých, darování je socializací, 
vytváří vazby, které nejsou zdaleka a především pocity vděčnosti, ale 
především vědomí vzájemnosti. 
Darováním pro radost vždy nějak „převezeme“ ty, kteří se snaží držet 
život v mezích povinností, přemáháme tak něco světského ve světě.

Dávání z přebytku a při příležitosti svátku

 Je čas, kdy se rozdává a čas, kdy se bere.

Přebytek se pojí se svátkem -  je světským obrazem hojnosti a situace 
svátku vyzývá k darování. To je něco zcela jiného než materiální bohatství, 
které nemusí být v žádném smyslu osvobozující od každodennosti, nijak 
nutně nenavozuje atmosféru svátku. Proto vůbec není pravidlem, že by 
bohatí lidé byli vždy největšími dárci. Zejména tam, kde se jakýkoli 
přebytek dá snadno převést do budoucího výnosu, kde se ztrácí vazba 
majetku na radost z aktuálního okamžiku. To, že si mohu „leccos 
pořídit“, dokonce tak, že si to ani nemohu „užít“,  ještě neznamená, že 
automaticky následuje pocit  radosti.
Čas zde ale může hrát zcela jinou roli, a to tam, kde si člověk uvědomuje, 
že selhal, že promeškal nějakou příležitost zasáhnout, pomoci, darovat 
atd. V takovém případě si výrazněji uvědomujeme, že co se týká 
daru, je každý z nás suverénem, ale to, co se odehraje v čase, už nelze 
vrátit, příležitost ke skutku se nemusí opakovat a zpravidla neopakuje.  
Suverenita dárce je suverenita toho, kdo je zcela otevřen situacím, 
které přicházejí a kdo přiměřeně reaguje na nároky, které z aktuálních 
konstelací vyplývají.
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Účelné dávání

 Pomůžeme vám dávat profesionálně...

Dávání patří ke společenskému statusu, v euroamerické společnosti je 
jakousi „samozřejmostí“ dobročinnost. Je to jakési ne příliš reflektované
uznání skutečnosti, že existuje velká nerovnost mezi lidmi a to co do 
nadání a co do majetku (francouzská revoluce k tomu ještě výrazně 
naformulovala nerovnost v oblasti cti a svědomím, to je založené na 
poznání, že někdo je od povahy „hajzl“). Dávání reaguje na nerovnost  
a stav světa vůbec a to můžeme strukturovat do několika rovin: 

• přináší obdarovanému radost (tam, kde je radost chápána 
instrumentálně jako požadovaný stav)

• odstraňuje zjevné křivdy tam, kde je někdo znevýhodněn 
sociálně, zdravotně

• vytváří záchrannou síť pro ty, kdo trpí skutečnou nouzí, tedy 
ocitají se v postavení, které je člověka nedůstojné

• umožňuje získat nadstandard majetku tam, kde je zjevný 
nadstandard nadání (stipendia)

• umožňuje projekty otevřené do budoucnosti pro ty, kteří jsou 
aktivní,  ale na své aktivity by neměli dostatek prostředků

• cíleně vytváří zdroje (nadace a fondy) pro dlouhodobé 
intervence

Dávání tehdy, kdy se dělím o to, co mám

 Nejvíc dává ten, kdo sám nemá

Někdy se dostáváme do situací, kdy pomoci je jediné, co je možné dělat, 
kdy „dát“ nemá alternativu jinou, než zjevné selhání: i tady jsme to ale 
my sami, kdo si to musí přiznat, kdo musí rozhodnout. Pak dáváme  
i z toho mála co máme, v nebezpečí druhého dáváme třeba i svůj život 
v šanc abychom pomohli. Dar není vázán na majetek, a fakt daru je 
neoddělitelně spjat s životem člověka, opakovaně se syetkáváme s ná-
zorem, že teprve tímto skutkem je člověk plně člověkem.
Z mnoha statistik vyplývá, že drobní dárci jsou nejčastěji lidé, kteří se 



16

na žebříčku bohatství neumisťují nijak vysoko, spíš sami musí velmi 
zvažovat, na co vydají svoje finanční prostředky. Přesto právě takoví lidé
nejčastěji dávají, když mají dojem, že tím mohou pomoci druhým nebo 
„dobré věci“.

Dávání toho, co někdo chce, po čem touží a dávání toho, co nikdo
nečeká

 Jak smutné by bylo, kdybychom dostali jen to, co čekáme.

Obecnou část našeho ohledávání daru je vhodné uzavřít u toho, co je 
zjevně iracionální – touží-li malý Bobeš po skleněné kouli, ve které 
stále sněží, je to pro něj hmatatelným snem. Je to touha, která může 
být klíčem k mnoha jeho životním situacím právě proto, že je to touha 
nenaplněná.
Existují ale i naplněné touhy a jejich stejně formativní životní význam. 
Proto má smysl darovat i tehdy, když dar je zdánlivou marnotratností, 
bláznivostí. Je přeci jen rozdíl mezi Bobešovou koulí a snícím chlapcem 
na straně jedné a automobilem dané barvy a čalounění, po kterém touží 
dospívající dívka. To druhé je věc touhy po symbolu společenského 
statusu a těžko přijde princ, který takový dar zajistí bez toho, aby v tom 
nezavánělo nějaké ďáblovo kopýtko.
Stejně tak je to s dary, které obdarovaný nečeká, s věcmi, které se 
stanou předmětem daru , a přitom jsou zcela mimo horizont toho, co 
daný člověk mohl očekávat. Na jedné straně nás výchova a společenské 
tlaky vedou k „reálnému“ myšlení, ve kterém jsme uzavřeni ve svých 
horizontech, na druhé straně jsme neustále přesvědčováni, že takové 
společensky formulované hranice překročit můžeme, někdy máme,  
a hlavně – lze je překračovat radostně, hravě, nedestruktivně. 
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Dar a darování ve slovnících

Přestože je hledání našeho tématu ve slovnících obtížné, protože se někdy 
může skrývat pode pojmy jako „donace“, dobročinnost atd., stojí za to 
porovnat velmi různorodé přístupy. Dá se sledovat i vývoj pohledu na 
dar a darování, přinášíme alespoň komentovaný výběr z hesel v několik 
slovnících.

Darování
Ottův slovník naučný (1888-1909), výňatky

Darování (donatio), v širším smyslu každá liberalita, v užším smyslu 
dobrovolné a bezplatné právní jednání, kterým jedna strana (dárce) 
zmenšením svého jmění druhou stranu (obdařeného)  obohacuje, 
poskytující jí za tím účelem zisk majetkový, jež tato se shodnou vůlí 
přijímá.
…
Z pravidla darování jest neodvolatelno. Již ve starším římském právu 
mohl však patron dar propuštěnci za jistých okolností odvolati; v justi-
niánském právu pak dopouští se odvolání daru obecně pro nevděk 
obdařeného.

Komentář I.: slovník obecně v jedné větě vymezuje dar 
jako „liberalitu“, a pak se zabývá výhradně darováním jako 
právním aktem a jeho úpravou v různých dobách a místech, 
podmínkami platnosti darovacích smluv, souvislostmi  
s dědictvím atd. Významné ale je, jak se chápe liberalita. 
Je to takové jednání, které je důstojné člověka, z doposud 
užívaných významů snad nejlépe vyjádřeno jako  
šlechetnost, též velkomyslnost (velkodušnost), tedy jednání 
osvobozené od nízkých pohnutek. 

Komentář II.: slovník opakovaně pracuje s tím, že zpravidla 
si dárce a obdarovaný nejsou rovni: otrok může dostat 
svobodu (stát se propuštěncem) a propuštěnec může dostat 
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dar, ale je pak ve slabším postavení než svobodný občan 
atd. Problematiku patronátu zde pro složitost otevírat 
nebudeme.

Dar, dárce, dávání
Adolf Novotný: Biblický slovník (1935), výňatky, mírně upraveno

Dar, dárce, dávání jsou rčení, jež se velmi často vyskytují v Písmě  
sv. Hebrejská řeč má asi 15 různých slov pro tyto pojmy. Povaha daru 
byla totiž velmi rozdílná podle okolností. Starý a Nový zákon se tu 
znatelně liší.
1. Starý Zákon

a) Někdy dar neznamená nic jiného, než zdvořilé vyjednání pro 
výměnný obchod, neboť se má samo sebou, že obdarovaný 
se odplatí stejným způsobem. Jindy dar znamenal žádost  
o přízeň nebo obnovení přízně. Je přirozené, že v tomto 
případě se dar snadno mohl proměnit v úplatek, který byl  
v SZ přísně zakázán.

b) Dar jako pocta a poplatek králům, prorokům, levitům
c) Dar jako oběť Bohu. Přijal-li Hospodin dar, znamenalo to 

přízeň, nepřijal-li, znamenalo to nepřízeň. Proroci usilovně 
bojují proti názoru, že by bylo možno Boha uplatiti. 

d) Obdarování v našem slova smyslu

2. Nový Zákon
b) Obyčejně se myslí na dary, kterými Bůh obdaroval člověka,
     neboť Boží vlastností je více dávat než přijímat.
c) Tak jako dává Bůh, tak mají dávat i křesťané.

Komentář: zajisté je dobré se zeptat, jak byl v r. 1935 při 
sepsání tohoto slovníku chápán „dar v našem smyslu“ 
– interpretujeme to ze souvislostí, předpokládáme, že 
takto: především skutečné vzdání se nějakého majetku ve 
prospěch druhého, zpravidla při nějaké příležitosti nebo  
v situaci, která to vyžaduje. 
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Daný a dar
Slovník jazyka českého (1960, 2. vyd.1989), výňatky, mírně upraveno

Daný
1. Takový, který byl dán: dané slovo, dané znamení, daná veličina
2. Takový, který právě je, právě jsoucí, existující: daná skutečnost, 

daný společenský pořádek, daná chvíle

Dar
1. Věc daná jinému bez náhrady do vlastnictví, zpravidla jako 

projev pozornosti, přátelství, úcty: dary k vánocům, k svátku, 
svatební dar, dar na památku…

2. To, čeho se lidem k jejich prospěchu dostává (zpravidla bez 
jejich vlastního přičinění): dary země, lesa, moře,… léta, 
života, dary nebes, boha.

3. (Individuálně) dar moudrosti, dar naslouchání, dary ducha 
svatého atd.

Komentář: překvapuje, že zde zcela chybí dar tak, jak se jím 
zabýváme, tedy předmět darování na dobročinný účel. To 
pravděpodobně souvisí se závislostí autorů na komunistické 
ideologii, kde výhradní roli ve společenského prostoru má 
stát – na individuální dobročinnost a dárcovství tu není 
žádný prostor.

Dar
(in Kulturní slovník triviální, rukopis před vydáním, zkráceno)

Jeden z významných formativních skutků a zároveň skutečnost – to, 
s čím se setkávám a co má charakter přesahu přes každodennost.  
V převaze směny (ať už materiálních statků nebo vzájemných výhod) je 
čirým jednostranným aktem, kdy přenechávám druhému nebo druhým 
něco, co je výsostně mé, nebo něco, co není jinak dostupné. Například 
rodiče dávají život dítěti – aniž by cokoli sami ztráceli, slovo dar se 
používá tam, kde daná hodnota darováním vzniká – titíž rodiče pak 
dávají dětem sami sebe a svou lásku atd. Je důležité vidět založení tohoto 
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aktu mimo oblast směny. Dar bývá redukován na dvojstrannou smlouvu 
o majetku, ve které figurují dva partneři – darující a obdarovaný, akt,ve
kterém dochází k majetkovému přesunu a celková hodnota pak zůstává 
stejná. Takové odvozené „smluvní darování“ jako majetkový přesun 
je jistě možné. Dar je ve své povaze opakem takovéto transakce, jeho 
podstatou je vnášení nového pohledu, hodnoty, je formativní se vší 
komplexností, která je s tím spojena, tj. dar může být vnímán jako zátěž, 
sám o sobě nevratně mění celkovou situaci. Darem cosi vzniká. Není zde 
přitom míněn ani „danajský dar“ jako lest, skutek, kterým je sledován 
nějaký jiný profánní účel, který je manipulací, i když výše zmíněné platí 
i o takovýchto “pseudo-darech”.

Z hlediska kultu je evropská kultura založena na daru a darech – od 
samé povahy stvoření člověka, který dostává darem podobnost Bohu. 
Také křesťanská víra je chápána jako dar, člověk k ní nemůže dojít 
sám, není v tomto smyslu suverénem. Tak je dar vždy v jisté míře akt 
suveréna, který zasazuje novou skutečnost do kontextu světa. Dalo by 
se to ukázat tak, že v běžných vztazích jdou věci světa po svých cestách, 
ale vždy je možné udělat krok stranou, rozvrhnout je i jinak, než jak 
vypadá samozřejmá a očekávaná konstelace věcí. Častý výskyt daru  
v pohádkách ukazuje, jak významný je to akt a jak je klíčem k příběhu, 
vytrženého z běhu všedních věcí.

Dar je významný nejen z hlediska toho, kdo daruje, ale také a neméně 
toho, kdo je obdarován. Jde o doklad toho, že nejsme pány svých věcí, 
dostáváme a ztrácíme, nemáme sebe a své věci pod kontrolou, v našem 
vztahu ke světu si nejsme kupecky „kvit“.

Dar
(Wikipedie, krátký výběr)

Darování a dary jsou ve všech lidských společnostech běžné, mohou však 
mít velmi různé významy.  Počínaje zakladatelským dílem francouzského 
etnologa M. Mausse Esej o daru (1923) je systém darů (také výměna 
darů) významným tématem při studiu lidských společností, starých i 
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současných. Podle Mausse znamená členství v mnoha archaických 
společnostech přijetí trojího závazku:

1. zúčastnit se systému darů a dary přijímat,
2. dary dávat a
3. ve vhodné chvíli oplácet.

Darem přitom může být jak nějaký předmět, tak také například titul, 
čestné jméno nebo oprávnění zpívat určitou píseň. Jakkoli se jedná  
o věci žádoucí a ceněné, hlavním smyslem není vlastnictví daru, nýbrž 
vytváření a udržování společenských vztahů a sítě závazků, které 
společnost udržují pohromadě.

Klasickým příkladem je melanéská kula, která kulturně a společensky 
spojuje obyvatele rozptýlených Trobriandských ostrovů při pobřeží 
Nové Guineje. Slovo kula znamená „kruh“ a v jejím rámci skutečně 
obíhají dva druhy symbolických předmětů (náhrdelníky a náramky) po 
pevně dané trase naproti sobě. Držitel některého z těchto velmi ceněných 
předmětů dlouho vyjednává s partnery z následujícího ostrova, komu jej 
předá, ale po uplynutí jisté doby jej musí „poslat dál“. Výsledkem tedy 
není hromadění bohatství, nýbrž vzájemné vztahy, závazky a příležitost 
k setkávání a vyjednávání.
Jiným typem systému darů je severoamerický potlač, indiánský 
společenský obřad, při němž se hraje o prestiž. Náčelník nebo jiný 
významný muž sezve hosty z okolních vesnic a zahrnuje je dary, aby 
dokázal svoji převahu. Jinde se cenné předměty (např. tkané pokrývky) 
házely do ohně jako „dary“ zemřelým předkům. Host, který by nedokázal 
držet krok s hostitelem, ztratil čest stejně jako hostitel, jemuž by došly 
zásoby. Protože potlače často končily násilnostmi, bělošské úřady je už 
koncem 19. století zakazovaly.

Při hlubším studiu se ukázalo, že podobné soutěživé hry o prestiž, kterou 
přináší dávání darů, byly kdysi patrně běžné i v mnoha jiných kulturách. 
Vyskytují se v islandských ságách, v německé Písni o Niebelunzích 
a téhož původu je patrně i české označení Štědrý den – původně 
příležitost, kdy se bohatí lidé mohli veřejně „blýsknout“ svou štědrostí. 
Teprve křesťanství tento zvyk přeznačilo tak, že naopak chudí koledníci 
poskytují bohatým příležitost k almužně jako dobrému skutku.
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Význam darů jako prostředků k získávání “sociálního kapitálu“ studo-
val francouzský sociolog  Pierre Bourdieu, který si také všímal především 
neformálních závazků, které přijetím daru vznikají. Bourdieu hovoří  
o „neviditelných provázcích“, které mohou být k daru přivázány a dají se 
pak při vhodné příležitosti využít.

Oběť
Oběť patří mezi nejstarší a nejrozšířenější rituály a má dvojí stránku:  
je to jednak dar obětin božstvům (zemřelým předkům, určitému bohu) 
a na druhé straně slavnost společenství. První stránka se projevuje jako 
zničení obětin (spálení, vylití na zem), druhá jako společná hostina. 
Obětiny jsou obvykle domácí zvířata nebo produkty (obilí, víno, ovoce, 
vejce). Smyslem je jednak vyjádření vděčnosti životadárným bohům, 
jednak snaha si je naklonit i do budoucna, a společná hostina znamená 
potvrzení a upevnění společenství: ti, kdo spolu jedí totéž jídlo, mají 
nadále něco společného, skoro jako kdyby byli příbuzní.

Jiné významy
V přeneseném smyslu se někdy hovoří o „darech Země“, tj. plodinách,  
o „darech moře“ atd. I když jejich vypěstování nebo ulovení stálo nějaké 
úsilí, lidé dobře cítili, že je nevyrobili sami.
O lidech se také říká, že „mají dar“, to znamená výjimečnou schopnost 
nebo vlohu, talent nebo nadání.
Indiánský dar (anglicky indian gift) znamená dar, který si dárce možná
vezme nazpátek, anebo přinejmenším bude vyžadovat jeho oplacení.
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Část III.

Vliv dárce na komunitní nadaci

Vůle dárce

Komunitní nadace se mezi sebou liší, někdy dost významně. Nejen  
v úspěšnosti, velikosti nadačního jmění, dynamice, celkové grantované 
částce atd. – ale i v mnoha dalších věcech, které souvisí především  
s místními podmínkami, tradicí a zejména s tím, jak se v nich angažují 
různí lidé.
Komunitní nadace může být více či méně proaktivní, může více či 
méně sama vnášet podněty do daného prostředí, může být aktivní  
a nebo pasivní v získávání podmětů zvenčí atd. To vše závisí na správní 
radě, managementu nadace, dobrovolnících a také na  potenciálu, který  
v daném místě již existuje a na tom, co vůbec lze v komunitě vytvořit, 
stimulovat. Ještě jeden podstatný prvek ale odlišuje komunitní nadace 
jednu od druhé. Tím jsou dárci a jejich vůle. Pro zjednodušení se  
v následujícím textu budeme zabývat jen finančními dary, z hlediska.
celkového kontextu by ale zahrnutí věcných darů celkový obraz nikterak 
nezměnilo.

Prvním a základním formativním prvkem ve vztahu mezi dárcem  
a danou nadací je darovací smlouva. V ní si dárce stanovuje podmínky, 
zejména formální, upravující postup v různých případech, formální 
náležitosti atd. – a v některých případech více či méně přesně vymezuje 
podmínky pro využití daru. Taková smlouva je často předmětem jednání 
– a nadace je přitom tím, kdo pro  dárce nabízí to, co umí, tedy nabízí 
formy a způsobem, jak využít prostředky daru. 
Obecně řečeno: pokud dárce ponechá na nadaci, jak s prostředky jeho 
daru naloží, pak jen přitakává deklarované strategii nadace, stejně tak 
je tomu v případě, že vkládá prostředky do nadačního jmění. Zde jen 
akcentuje dlouhodobost, nadřazuje ji nad aktuální použití prostředků 
na nějaký konkrétní cíl.
V rámci individuální darovací smlouvy může dárce určit prostředky 
daru po diskusi s představiteli nadace. Podstatný je proces, ve kterém 
se postupně rodí formulace určení daru: tak, aby výsledná interpretace  



24

daného určení byla ze strany nadace reálná a smysluplná, tj. zapadala 
pokud možno do toho, co nadace jinak činí. Každý dárce pak svým 
darem dotváří celkový obraz nadace, která postupuje při nakládání  
s prostředky daru tak, aby plnila jeho vůli, tj. má předem dané například 
téma, sledovaný cíl, okruh příjemců, formu vyhlášení výběru atd. Tím 
vším může dárce podstatně určit to, jak nadace navenek jedná.

Nadace však může být i v tomto proaktivní a nabízet dárcům již „hotové 
formy“, které je možné pro konkrétní darování použít nebo modifikovat.
Jedná se zejména o otevřené a dárcovské fondy. Zjednodušíme nyní 
celé téma fondů tak, aby se to týkalo jen jednoho tématu – vlivu dárce  
a jeho vůle na danou nadaci, která je příjemcem jeho daru. Pokud dárce 
přispěje do již existujícího otevřeného fondu, je to podobné, jako kdyby 
podpořil nadaci neadresným darem nebo darem do nadačního jmění, 
v tuto chvíli neformuluje sám nějaké nové požadavky, nevytváří nové 
určení atd. Svým darem ale nějakým způsobem přeci jen zasahuje do 
celkového obrazu nadace, protože preferuje jeden účel mezi jinými, 
a pokud bude převaha dárců vkládat svoje prostředky do jednoho 
konkrétního otevřeného fondu, celkově to posune obraz o nadaci a jejím 
veřejném působení, aktivitách.

Pokud nadace nabízí dárcům vytvoření uzavřených dárcovských fondů, 
stává se tento vliv transparentní. Dárcovský fond při dané nadaci je 
zcela adresně spojen s dárcem, podmínky jeho určení jsou výsledkem 
obdobného jednání jako u darovací smlouvy, je však transparentní, jaký 
je skutečný vliv dárce na práci s prostředky daného fondu. Nadace se tak 
blíží tomu, že „jen“ administruje prostředky dárce, a navíc má možnost 
vyjednat co nejlepší a nadaci nejbližší podmínky pro správu prostředků 
dárcovského fondu.

V každém případě se nadace snaží, aby v rámci administrace darů 
přesně určených dárcem vznikala dostatečná rezerva, která může jednak 
sloužit na pokrytí režijních nákladů nadace, ale v lepším případě se jí 
může dařit přesvědčit dárce o tom, že by část jeho daru byla určena do 
„neadresného fondu“, tedy opět získat jeho souhlas s tím, aby alespoň 
částečně upozadil svoji vůli a „potvrdil“ vlastní nasměrování nadace.
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S projevem vůle dárce souvisí i  ožehavé téma anonymních darů nadaci. 
Všichni vesměs uznávají, že dárce může mít dobrý důvod, aby skryl 
svoji identitu. V takovém případě pak je ale velmi důležité, do jaké míry 
má být přesně stanoveno určení daru. Kombinace anonymního dárce 
a  specifické vůle tohoto dárce na nasměrování prostředků může být 
z vnějšího hlediska „podezřelá“. Komunitní nadace je subjekt deklarující 
se svým zaměřením na podporu komunity obecně, pokud je bez jakékoli 
možné kontroly nějakým způsobem preferována nějaká oblast podpory, 
nevyhne se nadace stínu podezření, že anonymita kryje nějaký střet 
zájmů v širším slova smyslu. Je jistě pochopitelné, když anonymní dárce 
podporuje stipendia studentů – nechce, aby byl obtěžován projevy 
vděčnosti a přílišnými vazbami na podpořené osoby apod. Ale evropská 
tradice veřejného prostoru je postavena na osobní odpovědnosti – tam, 
kde vůle dárce působí v rámci komunitní nadace nějak významně 
ve formativním smyslu, je vždy třeba vážit, do jaké míry to může 
komplikovat postavení nadace, jejíž činnost tento prvek anonymity dále 
nese.

To podstatné, co nadace dělá, je, že grantuje – a grantuje především 
prostředky dárců, u našich nadací zatím výnosy nadačního jmění nejsou 
podstatným zdrojem a v tomto poměru je tedy vůle dárců určující pro 
to, jaký obraz o nadaci nakonec vznikne. Proto je navýsost důležité, jak 
je nadace schopna zvládat proces, ve kterém se sjednávají podmínky 
pro použití daru, jak je schopna dárcům nabízet svoje vlastní nástroje – 
existující grantové programy,  které může dárce podpořit atd.  „Dospělá“ 
komunitní nadace se v tomto smyslu pozná podle toho, že dokáže  
v mezním případě rozhodnout o odmítnutí daru, jehož určení nebo 
podmínky grantování jsou pro ni nepřijatelné.

      Josef Štogr
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Nesnesitelná lehkost daru

Ohlédneme-li se po kořenech individuálního dárcovství u nás, zjistíme, 
že v českých zemích byla tato forma filantropie za první republiky
poměrně silně přítomná. Rozvíjela se společně s přirozeným sociálním 
rozvrstvováním společnosti, což umožnilo postupné vytvoření tradice, 
která se zejména ve vyšších společenských kruzích často formalizovala až 
do podoby nadací. Ale podporovat různé sociální a zdravotní ústavy,  vědu 
či umění bylo „dobrým zvykem“ i ve středních společenských vrstvách. 

Dárcovství patřilo ke „společenskému bontonu“, bylo uznávanou a ceněnou 
společenskou hodnotou a bylo spojováno s vědomím tradice, národní 
hrdosti a osobní cti. Bezesporu bylo i známkou úspěchu. Filantropie 
se v podmínkách prvorepublikové demokracie rozvíjela přirozeně  
a dynamicky, ruku v ruce s rozvojem společnosti a na základě tradičních 
hodnot. Proto mohla být postupně veřejností vnímána jako samozřejmá, 
jednoznačně pozitivní a prestižní součást společenského života, kterou má 
smysl dlouhodobě systematicky budovat a které je třeba si vážit. Následující 
historické období – zejména čtyřicetiletá éra komunismu – znamenalo 
zpřetrhání těchto tradic. Společnost byla obrácena naruby, její jednotlivé 
vrstvy nivelizovány, morální hodnoty zdevalvovány a zdeformovány. 
Po roce 1989 se filantropie do české společnosti v různých podobách
opět vrací. Od dynamiky jejího rozvoje za první republiky se tento vývoj 
bezesporu v mnoha ohledech liší.

Z řady sledování a výzkumů z posledních let je patrný silný nárůst 
individuálního filantropického chování. Můžeme zaznamenat zejména
neobyčejný nárůst drobných dárců, přispívajících příležitostně (přírodní 
katastrofy a humanitární tragédie) - zásadní roli zde sehrávají masmédia. 
Také další veřejné sbírky dlouhodobějšího charakteru umožňují nejširší 
veřejnosti podpořit svým finančním darem potřebné (nejčastěji děti, lidi
nemocné a s handicapem). Forma veřejných sbírek je pestrá – přes mediální 
kampaně a pořady v televizi až po pouliční sbírky. Jejich společným 
jmenovatelem je nárazové zprostředkování konkrétního problému, často 
ve spojení s emotivními prvky. Na oba výše zmíněné případy reaguje 
dárce většinou bezprostředně, jednoduše a přímo.
Zdá se tedy, že z hlediska nárůstu individuálního dárcovství můžeme být 
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spokojeni, neboť tato forma filantropie je dnes již běžná a trend je vzrůsta-
jící. Přesto – aniž bych chtěl jakkoli zpochybňovat pozitivní význam tohoto 
jevu – bych rád poukázal i na jeho druhou stránku, kterou rozhodně není 
možno podcenit. Potíž je v tom, že všechno jde „jako po másle“ (reklamní 
slogan by řekl: „Vždyť dávat je tak snadné…“). A bezesporu je to tak: 
masivní rozvoj individuálního dárcovství mají na svědomí právě ony 
nástroje a mechanismy, které vedou k jeho jednoduchosti, dostupnosti  
a „nenáročnosti“ (která je koneckonců už i finanční – „těch pár korun mne
nezabije“). Neustálé zdůrazňování jednoduchosti, snadnosti (tedy vlastně 
do jisté míry „povrchnosti“) procesu darování totiž může vést k dojmu, 
že vlastně „o nic nejde“. A právě zde narážíme na odvrácenou stránku 
celé věci – na „nesnesitelnou lehkost daru“. Ta může totiž u veřejnosti 
dlouhodobě vyústit v podvědomě negativní postoj. Proč? Protože samotná 
podstata filantropického jednání – přes všechno zdání jednoduchosti -
zůstává stále složitá a hluboce niterná – a taková jsou i očekávání, která 
– byť možná nevědomě – každý dárce v sobě má a s nimiž „vstupuje do 
hry“. Nenaplnění těchto očekávání vede ke zklamání a ke skepsi. S tím je 
třeba ve strategii podpory a popularizace filantropie počítat!
Co je podstatou této úvahy? Jednoduché filosofické východisko – že totiž
člověk (ač to tak možná nevypadá) netouží po lehkosti – jeho život v ní 
totiž nenalézá svůj vlastní smysl.
Pokusím se nastínit dva zásadní rozměry fenoménu daru (ale i obecněji 
„podpory druhého“) tak, jak je možné je na individuální rovině 
zahlédnout. 

Není pochyb, že fenomén „darování“ je z hlediska své podstaty 
poměrně složitá struktura, v níž se kombinují hluboké antropologické 
a psychologické aspekty s kulturními tradicemi a zvyklostmi. Dobře je 
známý výklad, který ve filantropickém chování vidí spojení altruismu 
s egoismem (tím, že něco dělám pro druhé, něco získávám). Mně jde 
však o postižení jiné duality, z hlediska dlouhodobého rozvoje filantropie
dle mého názoru podstatnější a efektivnější – totiž o rozlišení „vnějšího“  
a „vnitřního“ aspektu procesu darování. 
Z vnějšího hlediska je darování poměrně jednoduchý úkon: jedinec-
dárce je osloven (zasažen, dotčen) čímsi „vnějším“ a na toto vnější reaguje 
– rovněž vnějším – jednáním, tedy podporou, darem. Čím jednodušší, 
snazší, rychlejší mechanismus se podaří dárci nabídnout, tím větší je 
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naděje na úspěch. Tento vnější „luxus“ je efektivní, avšak dlouhodobě 
velice riskantní: uvnitř, v nitru dárce (ale i „žadatele“, potřebného, 
obdarovaného) se totiž nic nezjednodušilo - oba museli do hry vložit 
stále stejné množství důvěry, osobní angažovanosti, očekávání a lidské 
zranitelnosti a bezbrannosti, které proces obdarování (potažmo přijetí 
daru) obnáší, lhostejno jakým způsobem se tak děje.

Obecně jsme si zvykli na „snadná řešení“ – celá naše společnost je na nich 
založena. Máme tendenci věci trivializovat, mechanizovat a banalizovat, 
protože (post)moderní společnost žije z relativistického přístupu ke světu. 
Konzumní představa štěstí je totožná s představou „snadného života“. Co 
jde snadno, funguje „dobře“. Ačkoliv se tomu nechce věřit, filantropické
chování v tomto ohledu není žádnou výjimkou – rád pomůžu, jen ať mne 
to moc nenamáhá a ať je to rychle za mnou… (peníze v tomto směru jsou 
velmi efektivním řešením). Samo o sobě to není nic nepřirozeného ani 
špatného – je to cesta, která vede rovnou k cíli. Ale pozor – je tu riziko!
Co to znamená na rovině „snadné filantropie“? Daní za tuto „snadnost“ je
dlouhodobý postoj, který si dárce k této aktivitě vytvoří. V lepším případě 
to bude pasivní postoj, který je nezávazný a zbavuje odpovědnosti.  
V horším případě to bude rozčarování či zklamání – a následně negativní 
postoj. Může se navenek projevit například jako zobecnění, že veřejné 
sbírky jsou stejně podvod, je to pračka peněz a většina vybraných peněz 
se k cíli ani nedostane. Ruku na srdce, jak často jste se s takovým názorem 
setkali? 
Je to postoj povrchní, ale vychází z hloubky. Došlo tu ke ztrátě důvěry. 
Proč? Protože o tu tady šlo! Toto je mechanismus vzniku takové skepse: 
povrchnost produkuje povrchnost, „snadnost“ jednání produkuje 
„snadnost“ úsudku. Co mne „nic nestojí“, toho si nevážím. Ale v nej-
hlubším očekávání dárce bylo něco jiného - důvěra. 

Nikdy nemohu prožít naplnění a radost z toho, že někoho obdarovávám, 
pokud k němu nemám vztah a pokud jsem do toho nevložil „sebe“.  
A naopak sebemenší dárek mne potěší, cítím-li, že jej dostávám od osoby, 
které na mně záleží. Vzájemná zainteresovanost, angažovanost a potažmo 
důvěra je tedy tím, co činí z daru skutečnou hodnotu. Ale tyto věci nejsou 
povrchní a nedají se „odbýt“ rychle a snadno. Vyžadují aktivní účast  
a opravdový zájem. V rovině našeho tématu to znamená vychovávat aktivní, 
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zainteresované dárce. Nezavádět jen vnější mechanismy, ale společně  
s nimi podporovat také tyto hluboké vnitřní procesy. Jedině takový přístup 
může totiž být dlouhodobě efektivní a jedině takový přístup také povede  
k naplnění očekávání obou stran – jak obdarovaného, tak darujícího.
V tom se úloha neziskových organizací liší od úlohy reklamních agentur: 
nebudují jen kvantitu, ale také kvalitu. Nejde to jinak, je to samotná 
podstata tohoto typu činnosti. Darování (ani jiné formy individuální 
filantropie) jednoduše není snadný proces. Je to vždy vnitřně velmi
náročný akt, spočívající ve vykročení ze sebe, otevření se. Je to jedna  
z hlubokých struktur člověka, zasahující s těmi nejintimnějšími rozměry 
našeho bytí. Je to pohyb lásky a důvěry.
Jak tedy se tohle všechno snoubí s nástroji, které vedou k jednoduchosti, 
ke snadné přístupnosti? Velmi dobře – pokud nezapomeneme, že oba 
aspekty patří k sobě. 
Je velmi dobré usnadňovat lidem možnost darovat, možnost podpořit 
dobrou a užitečnou věc, usnadňovat pomoc – v míře, v jaké je daný 
člověk pomoci schopen. Ale vždy musíme vědět, že je to pouhý vnější 
mechanismus, prostředek. 
Zároveň s tím je třeba podporovat a rozvíjet druhý, vnitřní aspekt: 
• za prvé tím, že nezpochybníme závažnost aktu darování (nepřistoupíme 
na jeho banalizaci) – výrazem toho může být např. obyčejné poděkování, 
vstřícná a otevřená komunikace apod.;
• za druhé tím, že sami svým konáním a profesní prací budeme pro 
individuálního dárce reprezentovat a dosvědčovat hodnotu daru - zejména 
průhledností a profesionalitou naší práce; 
• za třetí tím, že budeme dárce vést k větší zainteresovanosti a podporovat 
jeho osobní zájem o věc. 
Usnadňujme lidem možnost zapojit se do filantropie, ale zároveň jim
neberme zodpovědnost, kterou v tomto procesu mají. Jedině tak může tato 
činnost být opět veřejností vnímána jako cosi naplňujícího a důležitého, 
co má smysl pěstovat a čeho je třeba si vážit, jedině tak se může znovu stát 
opět tradicí.

Jiří Ježek
převzato ze stránek www.neziskovky. cz
Se souhlasem autora zkráceno



30

Čí je ta vůle?

Jak stálá či proměnlivá jsou programová zaměření nadací? A je možné 
předvídat, na jaká filantropická témata se bude ta která nadace zaměřovat,
řekněme za deset let? Přijde na to.

Pokud některý zakladatel nadace zapíše svou pregnantně deklarovanou 
vůli do zakládací listiny, je navýsost pravděpodobné, že jeho vůle bude 
respektována a bude velmi silně ovlivňovat a určovat filantropické
programy nadace na desítky či dokonce stovky let. Domácím příkladem 
může být český mecenáš, stavitel Josef Hlávka –  ten v roce 1904 
vtělil do zakládací listiny Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 
následující formulaci svého filantropického záměru: “podporovat
snaživé a způsobilé studenty českých vysokých škol tím způsobem, 
aby poskytnutím zaopatření se jim umožnilo, by se mohli plnou silou 
věnovati výhradně jen úplnému svému vzdělání, na kterém se jak jejich 
vlastní, tak i budoucnost celého národa zakládá.”

To naopak Edsel Ford, který v roce 1936 založil v Michiganu darem 25 
000 dolarů rodinnou Fordovu nadaci, byl ve svém filantropickém záměru
méně návodný. Nechť je oněch 25 000 dolarů použito k financování
“vědeckých, vzdělávacích a dobročinných účelů, a to zcela a výhradně 
pro obecné blaho“, zněla tenkrát jeho vůle. 

Možná i proto můžeme vysledovat během sedmdesátileté historie této 
jedné z největších amerických filantropických institucí tak protichůdné
momenty, jakými jsou např. v padesátých letech osočování z podpory 
americké zahraniční politiky ve světě (kritika zleva), snahy administrativy 
George W. Bushe zpochybnit některé aktivity nadace na Blízkém Východě 
(kritika zprava), či nedávné vyšetřování vedené státním zástupcem ze 
státu Michigan – ten napadl Fordovu nadaci z důvodu „nedostatečné 
podpory michiganských neziskových organizací“, a tedy z „ignorování 
filantropické vůle členů Fordovy rodiny“.

Ať byla či nebyla tato nařčení oprávněná, skutečnost je taková, že 
konkrétní nadační programy Fordovy nadace byly jak v padesátých 
letech, tak i v době nedávné, zejména odrazem toho, jaké bylo složení 
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správní rady a jaký měli její členové pohled na tento svět. Je to totiž 
správní rada, která v posledku určuje, jakým filantropickým iniciativám
se nadace v dané fázi svého života věnuje.

Jak je to tedy s vůlí zakladatelů nadací, vůlí jejich dalších dárců a tím, 
kam nadace v dané době a situaci směřují svou aktivitu a finanční
prostředky, které spravují?

Domnívám se, že konkrétní zaměření filantropické aktivity každé z
nadací závisí, byť v různé míře, na průsečíku mnoho vlivů a okolností. 
Jistě mezi ně patří: 

•  typ a povaha nadace
•  fáze životního cyklu nadace a složení její správní rady
•  dárcovské nástroje, které nadace svým dárcům nabízí
•  ochota dárce vstoupit do života nadace i jinak  – aktivněji – než 

jen poskytnutím daru
•  typ a velikost poskytnutého daru. 

Pojďme se na jednotlivé vlivy podívat podrobněji. 

Typ nadace a její povaha

Můžeme očekávat, že v principu nejmenší prostor pro uplatnění vůle 
(nových) dárců budou poskytovat rodinné a firemní nadace. Ty ze své
povahy povětšinou spravují převážně majetek svého zakladatele a často 
tedy ani nevyvíjejí aktivní fundraising. 

Větší otevřenost k novým dárcům najdeme u oborově či tematicky 
zaměřených nadací. Zároveň můžeme očekávat, že podobné nadace 
budou vždy pečlivě zvažovat, zda se filantropické záměry dárce
dostatečně shodují s filantropickým zaměřením a posláním nadace. A je
to právě tento typ nadací, který bude – častěji než jiné nadace – vystaven 
situacím, kdy reálně nastávají konflikty hodnot nadace vs. dárce.

Největší otevřenost očekáváme u komunitních nadací, jejichž filosofie
je postavena na vytváření otevřené nabídky pro zapojení celé škály 
místních dárců. Podstatné není, kam a jak chce dárce specificky zaměřit
svou podporu, důležité je, že jeho filantropický záměr posiluje místní
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komunitu a kvalitu života v ní. Proto komunitní nadace nabízejí svým 
dárcům pestrou škálu dárcovských možností a fondů. 

Fáze životního cyklu nadace a složení její správní rady

Příklad Fordovy nadace ukazuje, jak proměnlivé může být působení 
nadace (či alespoň jeho vnímání) během dostatečně dlouhé doby. 
Ostatně, od 30. let minulého století se několikrát zásadně proměnil 
kontext, ve kterém Fordova nadace působila, a bylo by s podivem, pokud 
by správní rada nadace nebrala tyto změny kontextu v potaz. 

Dalším důležitým momentem jistě byla i velikost majetku, který 
nadace během svého dosavadního života spravovala. Na jiné úkoly 
si mohla Fordova nadace troufnout v roce 1936, s nulovou historií  
a majetkem 25 tisíc dolarů, a jiné cíle si mohla klást třeba v roce 2000, 
kdy spravovala téměř 15 miliard dolarů a za sebou měla dlouhých šedesát 
let zkušeností.

Platí ale, že je to především správní rada, která drží v rukou otěže každé 
nadace a rozhoduje o jejím dlouhodobém filantropickém směřování. A bude
to vůle zakladatele, která bude správní radě určovat mantinely, ve kterých 
se může legitimně pohybovat. (Obecně formulovaná vůle Edsela Forda 
dost možná vybízela správní radu Fordovy nadace k větší aktivitě a tedy  
i rozmanitější škále záběru nadace, než jasně vyřčená vůle Josefa Hlávky.)

Správní rada má přitom v rukou několik zásadních nástrojů, jimiž 
průběžně ovlivňuje a „kontroluje“ činnost nadace: formulace poslání  
a dlouhodobých filantropických priorit a cílů nadace, výběr a jmenování
ředitele nadace (např. dosavadní ředitelé Fordovy nadace zůstávali ve svých 
pozicích v průměru deset let a každý zanechal v programech a směřování 
nadace výraznou stopu) a nastavení politiky práce s novými dárci.  

Dárcovské nástroje, které nadace svým dárcům nabízí

Jsou nadace, které poměrně jasně deklarují své filantropické cíle 
a programy a dárcům nedávají příliš možností, jak mohou směřování 
nadace reálně ovlivňovat. Dárce se např. může připojit k již běžícímu 
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a zavedenému programu a prostor pro jeho potenciální aktivní vstup 
(tvůrčí, myšlenkový a jiný) je z principu velmi omezen.

V jiné situaci jsou komunitní nadace, které dárcům nabízejí možnost 
vytvořit při nadaci: pojmenované fondy (named funds), účelové fondy 
(field-of-interest funds), či „donor advised“ fondy – kdy může dárce
po předem vymezenou dobu sám rozhodovat o dobročinném užití 
prostředků, jež svěřil nadaci (tuto volbu ale americké komunitní nadace 
nabízejí pouze dárcům, kteří nadaci poskytli permanentní dar). 

Takový přístup dárce přímo vybízí, aby formulovali svou vlastní 
dárcovskou vůli a nadace nabízí sofistikovaný filantropický mecha-
nismus, jenž zajistí, aby vůle dárce byla naplněna podporou kvalitních 
dobročinných projektů.

Ochota dárce vstoupit do života nadace i jinak – aktivněji – než jen 
poskytnutím daru

Stejně jako se svým přístupem či aktivitou od sebe odlišují nadace, různé 
přístupy najdeme i u dárců. Zatímco jedni chtějí „jen“ poskytnout dar a 
dále do života nadace nechtějí (či nemají čas) vstupovat, jiní jsou velmi 
aktivní a cíleně ovlivňují (či se o to alespoň snaží) podobu a směřování 
nadačních programů.

Každá nadace by proto měla mít jasno, jak aktivní zapojení svým 
dárcům nabízí, ale měla by také rozumět tomu, za jakou hranici již 
nepůjde. Aktivní  dárci jsou však pro život každé nadace klíčoví – to oni 
mj. dodávají nové impulsy a z jejich řad se mohou například rekrutovat 
noví členové správní rady.

Typ a velikost poskytnutého daru 

Dárci, kteří nadaci darují jednotkové tisíce korun pravděpodobně 
neočekávají, že budou moci jakkoliv zásadněji formovat dlouhodobé 
zaměření nadace. Dárci, kteří však v našich podmínkách poskytují dary 
o velikosti desítek a stovek tisíc, již budou mít pravděpodobně větší 
podíl na spoluutváření nadačních programů.
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Na vrcholu této pyramidy jsou dárci, kteří si u nadace založí permanentní 
(pojmenovaný či účelový) fond. Jejich finanční zdroje a jimi formulovaná
vůle budou v nadaci obtisknuty dlouhodobě a každý takovýto dar viditelně 
proměňuje nadaci a spoludefinuje její filantropické zaměření.1) 

Projevují čeští dárci dostatečně svou vůli a jaký vztah má tato tematika  
k dalšímu rozvoji  dárcovství v Čechách?

Již nějakou dobu slýcháme od mnoha dárců následující povzdechy: 
„klidně bych dával víc, ale musel bych mít jistotu, že moje peníze 
jdou na dobré účely“, či „dal jsem peníze nadaci XY, ale nikdy jsem se 
nedozvěděl, jak s nimi opravdu naložila“, nebo třeba „když daruji, raději 
si vyberu konkrétního příjemce a svůj dar mu předám osobně“.

Všichni tito dárci nejspíše získali alespoň jednu negativní zkušenost 
s nadacemi či neziskovými organizacemi. A kdesi uvnitř mají dnes 
zakódovánu apriorní nedůvěru k filantropickým „prostředníkům“. Co
můžeme udělat pro to, abychom ji postupně překonávali? 

Jistě ne slibovat hory doly a dárce znovu zklamat. Pokud si však všichni ve 
svých nadacích ujasníme, jakou formu zapojení do práce nadace dárcům 
opravdu nabízíme, uděláme tím první a důležitý krok. Krok, jenž může 
k dárcovství inspirovat jak ty, kteří se již v minulosti spálili, tak i ty, kteří 
ještě s dárcovstvím a nadační prací vlastní zkušenosti nemají. 

Myslím, že to stojí za to.
     Jiří Bárta, Nadace VIA

1)  Zajímavou otázkou, byť mimo rámec tohoto zamyšlení, jsou situace, kdy vůle 
jednoho dárce je v přímém či hodnotovém konfliktu s vůlí jiného dárce nadace. Jaká 
je v tomto případě role managementu nadace a její správní rady? Akceptuje oba 
dary, neboť oba dárci reprezentují pohled určité části komunity na to, jak má vypadat 
dobrý život v tomto místě, anebo se nadace opře o své poslání a další vnitřní politiky 
a přikloní se na jednu stranu? 
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Část IV.

Vůle dárce - přímé výstupy projektu

Komunitní nadace a rodinné nadace v USA

Tato krátká práce je postavena na dotazníkovém šetření a následné 
korespondenci se sedmi řediteli, bývalými řediteli nebo řediteli 
fundraisingu větších komunitních nadací ve Spojených státech, 
konkrétně:

Sheryl Aikman – Community Foundation of Western N. C. 
Amy Cheney – Cincinnati Foundation 
Bob Edgar – New York Community Trust
Sarah Harrison – Denver Foundation
Doris Heiser – Greater Milwaukee Community Foundation
Peter deCourcy Hero – Community Foundation of Silicon 
Valley
Judy Sjostedt – Parkersburg WV Foundation

Druhým hlavním zdrojem, že kterého jsme rámcově čerpali, je publikace 
Peter deCourcy Hero, Peter Walkenhorst, (edt.): Local Mission – Global 
Vision, Community Foundations in the 21st Century, Transatlantic 
Community Foundation Network, Bertelsmann Stiftung, 2008.

Dotazník byl složen ze 4 jednoduchých otázek, ty pak byly následně 
individuálně rozvíjeny s jednotlivými respondenty. Citace v textu 
jsou vyznačené kurzívou, nebudeme je však přiřazovat jednotlivým 
respondentům, protože jsme slíbili zachovat anonymitu.

Otázky byly následující:
1. Je vůle dárce pro nadaci něco „svatého“? Je ten, kdo se rozhodl 

dar přijmout, za každých okolností povinen respektovat vůli 
dárce a jednat v souladu s ní?

2. Jak se vůle zakladatele (několika zakladatelů) promítá do cílů  
a činností rodinné nebo jiné soukromé nadace? Jakou roli 
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mohou hrát noví dárci, jaké může být jejich postavení – jak 
mohou vyjádřit svou vůli?

3. Jak se vůle dárců promítá do cílů a činností komunitní nadace? 
Jakou roli mohou hrát noví dárci, jaké může být jejich postavení 
– jak mohou vyjádřit svou vůli?

4. Jak může nadace zaručit, že bude respektovat vůli dárce a jednat 
v souladu s ní – a to i po smrti dárce? Je v tomto ohledu rozdíl 
mezi rodinnou nebo jinou soukromou nadací a komunitní 
nadací? Jak si něco takového může zajistit dárce?

Jednotlivé skupiny otázek naznačují základní tematické členění textu.
 

Vůle, přání, záměr

Asi polovina respondentů vnímala výraz „vůle“ jako příliš silný  
a okamžitě jej v odpovědích nahradila výrazy záměr nebo přání. To 
pochopitelně pro naše účely nevadí, ale přesto je to zajímavá informace, 
která dokresluje pojmový kontext a u které stojí za to se na okamžik 
zastavit. NETT výraz „vůle“ zvolil záměrně. Chtěli jsme zdůraznit 
význam vědomého rozhodnutí někomu něco darovat jako výraz vůle. 
Ostatní termíny, jako přání nebo záměr/y nám z několika důvodů 
nevyhovovaly. „Přání“ je nebo může být pasivní – jako by jen vzdáleně 
souviselo s jakoukoliv aktivitou jej naplnit nebo s ní nemusí mít vůbec 
nic společného. „Záměry“ bývají často úzce spojeny s konkrétními, 
dílčími cíli. Sémantické pole výrazu „vůle“ obsahuje mimo jiné „úsilí“ 
a „odhodlání“, a přitom s dosahováním velmi konkrétních dílčích cílů 
spojováno nebývá. Proto nám přišlo nejvhodnější.

Existuje naprostá shoda o tom, že vůle dárce je pro skutečné využití 
daru nadací primární a určující. Není pochyb o tom, že pokud přijmeme 
dar, musíme vyvinout veškeré úsilí, abychom respektovali přání dárce 
a jednali v souladu s ním. Nebo v obráceném gardu: Pokud organizace 
nemá v úmyslu držet se vůle dárce, neměla by od něj nic přijímat. A ještě 
jinak: V životě každé neziskové organizace se najde pár dárců, jejichž 
vize nejsou kompatibilní s posláním nadace. V takovém případě je lepší 
dárce odkázat na jinou organizaci nebo mu pomoci hledat jiný způsob, 
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jak by mohl své vize dosáhnout – to je jednání, která vykazuje nejvíce 
vnitřní integrity.

To platí shodně pro rodinné nebo jiné soukromé nadace i pro nadace 
komunitní (nebo pro fondy zřízené v rámci komunitní nadace). 
Respondenti přesto určité rozdíly vnímají. Týkají se především změny 
poslání nebo využití některého daru. Pokud se totiž stane, že zaměření 
rodinné/soukromé nadace přestane být aktuální, ztratí smysl a nadace 
se rozhodne svoje zaměření změnit, musí k soudu a soud rozhodne, zda 
jej může změnit a jak. To je nejen zdlouhavé, ale také značně nákladné  
a výsledek přitom zůstává nejistý.

V případě komunitní nadace (nebo v případě fondu zřízeného při 
komunitní nadaci) darovací smlouva (nebo statut fondu) přesně stanoví, 
jaké pravomoci má správní rada komunitní nadace při rozhodování 
o změně využití daru s tím, že si většinou vyhrazuje právo využití dar 
u změnit, pokud se využití/zaměření daru stane nemožné, nepraktické, 
nedůležité nebo nevhodné. Ukazuje se dokonce, že jedním z hlavních 
důvodů, proč za první světové války vznikaly za Atlantikem první 
komunitní nadace, byla snaha vytvořit flexibilní, akční nástroj, který
dokáže reagovat na společenské nebo jiné podstatné změny. Výjimečnost 
komunitních nadací v tomto směru je stále silně vnímána. Důraz je 
přitom kladen na „stálost“ komunitních nadací, která je dána především 
tím, že komunitní nadace jsou nadány schopností aktualizovat svoje 
zaměření, způsoby práce a když na to přijde, i zaměření některého fondu 
(aniž by aktualizovaly své poslání). Změna je jediná konstanta. Pokud 
dárce nevěří, že se doba proměňuje, bude nejspíš lepší, když si založí 
soukromou nadaci.

Komunitní nadace mnohem častěji skutečně přemýšlejí o tom, co „by 
dárce nejspíš v takové situaci udělal“. To mimo jiné znamená, že častěji 
vyhledávají nové organizace, které v dané oblasti – třeba v oblasti 
bezdomovectví – odvádějí dobrou práci, zatímco rodinné nadace mají 
spíše tendenci podporovat dokola ty samé organizace. Je to proto, že 
komunitní nadace se zodpovídají mnoha dárcům a protože všem 
potenciálním dárcům prezentují, jak s dary nakládají, jak jednají a roz-
hodují v aktuálních situacích. 
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Značné rozdíly jsou pak vnímány ve způsobu vyjádření vůle dárce 
a v jejím zachycení. Podstatné je, že dárce svou vůli vyjadřuje před 
darováním a že je formálně zachycena a popsána (v darovací smlouvě, 
ve statutu fondu, do kterého dárce přispívá, případně ve statutu fondu 
nebo i nadace, kterou darem zřizuje). V případě soukromé nebo 
rodinné nadace je to proto, že formulaci poslání vyžadují náležitosti 
založení. Formulace však může být a často bývá značně obecná, jelikož 
se předpokládá, že nositelem kontinuity po porozumění zvolenému 
tématu je zakladatel, respektive správní rada jím sestavená (například 
ze členů rodiny). 

V případě komunitní nadace přibývá další závažný důvod – obdarovaný 
chce mít vždy možnost se rozhodnout, zda dar přijme nebo odmítne, 
což u rodinných nadací nemusí vždy platit (např. když se zakladatel 
rozhodne do nadačního jmění své nadace vložit dalších 10 milionů 
USD, bude přijetí rozhodnutí nejspíše formálně vyžadovat schválení 
správní radou, ale těžko mluvit o tom, že by se nadace rozhodovala, zda 
dar přijme nebo ne). Komunitní nadace vždy aktuálně zkoumá, zda jsou 
podmínky vázané na konkrétní dar v souladu s jejím posláním, dobrým 
jménem, značkou atd.

Vzhledem k tomu, že takové podmínky je velmi obtížné měnit nebo 
doplňovat následně, mluví někteří respondenti dokonce o tom, že se 
snaží co nejlépe pochopit, o co skutečně dárci jde, jaká je jeho vůle, co 
svým jednáním sleduje. Taková debata mezi dárcem a obdarovanou 
nadací se opět formálně zaznamenává, aby se nadace co nejlépe 
připravila na nejrůznější situace, které mohou v budoucnu nastat (úmrtí 
dárce, změna vnějších podmínek, změna nálady dárce atd.). Komunitní 
nadace předpokládají, že čím lépe si budou se svými dárci rozumět, tím 
lépe budou schopni plnit jejich vůli. To je nejen dlouhodobě výhodné 
pro jejich reputaci v očích ostatních dárců a potenciálních dárců, ale 
také to může předejít celé řadě problémů. Úkolem komunitní nadace je 
naplňovat vůli dárce co nejúplněji a nejdůsledněji. Nedržet se záměrů 
dárce by poškodilo naší pověst a snížilo pravděpodobnost získání 
dalších darů. Samozřejmě platí, že komunitní nadace musejí v první 
řadě dodržovat obecně platné zákony…
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Mezi rodinnými/soukromými nadacemi a komunitními nadacemi 
existují i obecně legislativní rozdíly. Podle zákonů USA totiž požívají 
jiný daňový status. Rodinná/soukromá nadace je „private charity“, tzn. 
soukromá nestátní nezisková organizace, kterou zakládá jeden dárce 
(osoba, rodina, firma). Dárci soukromé nadace mají nižší daňové
zvýhodnění než dárci veřejných nestátních neziskových organizací 
(„public charities“). Soukromá nadace sama rozhoduje o svých 
investičních strategiích, sama jmenuje správní radu a sama rozděluje 
granty, dokonce může odměňovat členy správní rady, pokud je odměna 
„přiměřená“ – veřejná kontrola je v tomto smyslu minimální. Veřejně 
kontrolovatelnou povinností soukromé nadace je každoročně rozdělit 
5% svého jmění. Těchto 5% zahrnuje jak náklady na správu a provoz, tak 
náklady na grantování. 

Komunitní nadace je podle práva veřejná nezisková organizace, což 
znamená, že úřady každý rok přezkoumají, zda nemá od jediného dárce 
víc než 1/3 darů za rok. Veřejné neziskové organizace nesmějí odměňovat 
členy správních rad, nemají povinnost distribuovat 5% jmění a jejich 
dárci mají vyšší daňové úlevy.

Já bych soukromou nadaci nezakládal – úplně neznámí lidé by v ní pak 
celé generace seděli ve správní radě a dohadovali se o tom, kam si za 
mé peníze zajedou na výlet, čí dcera bude dělat ředitelku a kolik pošlou  
v grantech na ekonomický rozvoj do místa, kde si shodou okolností 
všichni koupili chalupy… takové věci se občas dějí, nebuďme naivní. 
Tohle stát vůbec nehlídá.

Jak to pochopí můj vnuk?

V soukromé nebo rodinné nadaci je pro zakladatele poměrně obtížné 
zajistit, aby se následující generace jeho potomků držely jeho zadání 
/vůle. Zpravidla sepíší dopis, ve kterém svým potomkům popíší cíle, 
jichž by prostřednictvím nadace rádi dosáhli, popíší svoje pohnutky 
atd. Rodinní příslušníci se takovými doporučeními mohou, ale také 
nemusejí řídit. Případné změny zaměření, které by neodpovídaly 
záměrům zakladatele, by se totiž velmi obtížně vymáhaly – zvláště 
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pokud by o změně existovala mezi nástupci/dědici širší shoda. Zdá se, 
že čím dále se rodinná nadace vzdaluje od dárce-zakladatele, tím méně 
je pravděpodobné, že následující generace pochopí původní cíle a budou 
mít chuť je dosahovat.

Klíčová nicméně zůstává šíře, s jakou je definováno poslání nadace,
neboť dodržování registrovaného poslání je závazné. Pokud tedy 
zakladatel ve statutu nadace stanovil, že nadace bude „pomáhat lidem 
být lepší“, může se její činnost v tomto širokém rámci výrazně měnit 
z generace na generaci. Kdyby ovšem zakladatel ve statutu stanovil, 
že nadace bude podporovat „jazykové vzdělávání mladých lidí“, musí 
se tohoto poslání držet i všichni budoucí členové správní rady nadace 
(zpravidla potomci). Pokud by chtěli zaměření nadace změnit, museli by 
před soudem dokázat (tzn. přesvědčit soudce), že „jazykové vzdělávání 
mladých lidí“ není potřebné. A to by zřejmě nebylo snadné.

Míra „volnosti“, se kterou se soukromá nadace může vyvíjet v průběhu 
času a kterou stanovuje zakladatel, se vztahuje jak na nové/jiné cíle nadace, 
tak na další /nové dárce. Původní statut musí s takovou možností počítat 
a umožnit ji. Další/noví dárci zpravidla nemají možnost ovlivňovat 
zaměření nebo cíle nadace. Navíc, jen velmi zřídka se stává, že by do 
rodinné nadace přispíval někdo jiný. Proč by to dělal?
A tak se při volnějším zadání může stát, že se rodinná nadace posune 
neočekávaným směrem. Například Fordova nadace z New York City 
je jednou z nejliberálnějších a nejprogresivnějších nadací ve Spojených 
státech, přestože její zakladatel, Henry Ford, patřil bezpochyby mezi 
politicky nejkonzervativnější Američany. Nepochybuji o tom, že by byl  
v šoku, kdyby viděl, na co se dnes používají jeho peníze.
Navíc v USA je spousta rodinných nadací, které vůbec nemají 
formulované poslání ani vizi. 

Vůle dárce komunitní nadace

Obecně platí, že komunitní nadace sjedná a podepíše s každým dárcem 
závazný dokument (statut fondu nebo darovací smlouvu), který popíše 
jeho účel využití – zpravidla navždy, někdy může být i časově omezený 
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– fond se nějakou dobu čerpá, až se vyčerpá. Nadace musí zajistit, aby 
její zaměstnanci statut každého fondu dobře znali, protože jen tak je 
možné důsledně naplňovat záměry dárce. 

Komunitní nadace jsou zpravidla souborem drobnějších fondů – taková 
sbírka různě velkých soukromých nadací, které sdílejí společný právní 
statut. Zaměstnanci komunitních nadací vyjednávají s dárci o jejich 
záměrech a o tom, jak jejich záměry naplňovat – například v rámci 
existujících pravidel, stávajícího rámce a struktury komunitní nadace. 
Noví dárci mohou vždy zakládat nové fondy a de facto tím formulovat 
(a také zveřejnit) svůj vlastní dobročinný záměr nebo přispívat do 
existujících fondů, pokud se jim zamlouvá nasměrování, cíle a podmínky 
zakladatele fondu, které musí nadace ctít.

Dárce komunitní nadace má možnost vyjádřit svou vůli již tím,  
k jakému typu fondu se darem přidá nebo jaký typ fondu zřídí (může být 
určený na konkrétní cíl, dokonce konkrétní organizaci nebo může být 
naopak zaměřený zcela obecně atd.). Komunitní nadace bývají v první 
řadě svázané s konkrétním územím. Pokud je tedy dar komunitní nadaci 
určený například na „podporu dětí“, bude nadace v první řadě hledat 
ve své lokalitě příjemce, kteří pracují s dětmi. Pokud by ovšem dar byl 
určen na „výzkum malomocenství“ (a takový dar jsme skutečně dostali), 
nejdřív jsme hledali v našem regionu (a skutečně jsme jeden malý výzkum 
našli!), a teprve pak jsme hledali další možnosti mimo náš region. 

Otázkou změny zaměření určitého fondu v komunitní nadaci jsme 
se věnovali výše. Zajímavé jsou však možnosti rozšiřování zaměření 
konkrétního fondu komunitní nadace. Správní rada komunitní nadace 
má vždy poslední slovo, nicméně i v tomto případě může původní 
zakladatel fondu stanovit celou škálu možností, do jaké míry se budoucí 
dárci mohou podílet na změnách (častěji doplňování) zaměření fondu. 
Když bude následující generace dárců rozvíjet již existující fond  
a přidají do něj nějaký významnější dar, bylo by podle mého správné, 
aby měli možnost doplnit také priority jeho využití. Taková možnost 
existuje, pokud pro ni v zakládajícím dokumentu (ve statutu fondu 
nebo v darovací smlouvě) dárce vytvořil podmínky. Původní priority 
samozřejmě zůstávají nadále v platnosti.
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Komunitní nadace navíc často mívají zformulovanou vlastní obecnou 
strategii, např. formou sepsaného statutu obecného grantového fondu 
nebo jiného dokumentu (formalizovaná vize, poslání, preference 
konkrétního programu/ů atp.).  

Kdyby měl dárce velký zájem o to, aby se jeho rodina/potomci nějak 
podíleli na činnosti fondu (mohli ovlivňovat jeho budoucí využití) 
a přitom má jasno v tom, že chce zřízený fond využívat na nějaký 
konkrétní účel, nejspíš by naše komunitní nadace zřídila jakýsi „hybridní 
fond“, který by umožňoval určitý rozšířený dohled rodiny/potomků 
nad budoucím využitím fondu – dárcovské fondy při naší nadaci se 
neomezují jen na jeden specifický účel, ale u takového hybridní fondu
by to možné bylo.

V prostředí Spojených států je zcela běžné zřizovat fondy, které 
umožňují dárcům průběžně ovlivňovat jeho využívání v mezích obecně 
platného rámce komunitní nadace. U nás se takovým fondům zpravidla 
říká „dárcovské fondy“ (donor-advised funds), ale nebývá u nás až tak 
běžné, aby dárce například každoročně doporučoval, kterou organizaci/
e z fondu podpořit. Peníze darované do fondu komunitní nadace se 
ocitnou v „neziskovém režimu“ a už se z něj nikdy nemohou vrátit. 
Proto je také dárce daňově zvýhodněn. Je ovšem samozřejmostí, že dárce 
může doporučovat kvalitní neziskové organizace, které mají být z daru 
podpořeny, a pokud je jejich podpora pro komunitní nadaci legitimní, 
tak je zpravidla podpoří. I když nemusí. Co si pamatuji, naše komunitní 
nadace za 20 let mého ředitelování takové doporučení nikdy neodmítla. 
Legitimita doporučené organizace se posuzuje různě. Pokud by ovšem 
dárce například získal od podpořené organizace jakékoliv výhody – 
třeba lístky na podpořený koncert – je to pro řadu komunitních nadací 
nepřijatelný střet zájmů.

U některých nadací se možnost doporučovat využití prostředků fondu 
otevírá jen velkým dárcům – u nás se „poradcem fondu“ může stát jen 
dárce, který daroval víc než 25 tisíc USD). V takovém případě pak dárce 
určuje využití prostředků fondu nebo výnosů fondu, dokud žije. Snažíme 
se, aby za života dárce byla pravidla co nejvstřícnější a nejflexibilnější.
To se ovšem po smrti dárce mění a naší snahou je naopak s dárcem za 
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života vyjednat a podepsat co nejjednoznačnější a nejpřísnější podmínky 
využití daru po jeho smrti – včetně toho, jak se může měnit zaměření 
fondu, kdo o tom může rozhodovat, kdo může do fondu přispívat a jak 
může ovlivňovat/doplňovat jeho zaměření atd.

Komunitní nadace však mají několik typů dárců a zdaleka ne každý si 
zřizuje svůj dárcovský fond, do kterého pak ještě něco odkáže závětí. 
Běžní jsou „pravidelní dárci“, kteří přispívají každoročně, často spíše 
nižší částkou. Takové dary jsou zpravidla poukazovány bez omezení 
nebo s minimálním omezením a nadace je využívá tam, kde jsou zrovna 
nejvíc potřeba – provoz, konkrétní grantový program, nadační jmění.

Kromě toho se poměrně často vyskytují dárci, kteří komunitní nadaci dají 
svůj první dar až v závěti. Nadace se pak musí řídit instrukcemi, které 
dárce stanovil v poslední vůli – i v tomto případě má nadace možnost 
dar odmítnout, respektive povinnost zvážit, jestli je pro ní přijatelné řídit 
se podmínkami využití daru stanovenými v závěti. Podle velikosti daru 
pak buď zřídíme fond, který pojmenujeme podle dárce a využijeme podle 
rozhodnutí nadace, nebo dar přidáme do nadačního jmění, méně často do 
obecného grantového fondu – to jen v případě drobných darů ze závěti.

Až si pro mě přijdou…

Ano, kdybych měl milion dolarů, který tu zanechám a chtěl bych mít 
jistotu, že bude využit na pomoc třeba zneužívaným dětem, odkázal 
bych ho komunitní nadaci – a možná bych ustanovil, že moje děti 
budou moci doporučovat, koho nebo co z fondu podpořit. Zároveň bych 
si vymínil, aby vedení nadace každý rok hlásilo správní radě, co se za 
můj dar udělalo, k čemu byl ten rok dobrý. Nejspíš bych v tomto věřil 
správní radě komunitní nadace, která je transparentní a veřejně skládá 
účty – musí, protože získává dárce a prostředky.

Statut fondu (nebo darovací smlouva) je platný i po smrti dárce, takže 
kromě ustanovení o tom, jak má nadace postupovat, když účel fondu 
přestane být aktuální, ukáže se jako nemožný atd., obsahuje vždy také 
ustanovení o tom, jak bude s fondem nakládáno po smrti dárce.   
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V případě, že dárce odkáže nadaci dar v závěti a stanoví podmínky jeho 
využití, které pro nadaci nejsou přijatelné (tzn. předem o nich s nadací 
nejednal, nevyjasňoval si je), může nadace buď dar odmítnout, nebo 
může zkusit vyjednávat s pozůstalými o přijatelném způsobu využití 
daru, který je co nejblíže podmínkám stanoveným v závěti.

Dárce si nikdy nemůže být stoprocentně jistý, že jeho vůle bude zcela 
přesně plněna i po jeho smrti. V určité chvíli je to prostě otázka důvěry. 
Když jste mrtví, jste mrtví a těžko můžete něco „zaručit“. Nejlepší, co 
může dárce udělat, je dobře si rozmyslet, co chce a co je pro něj důležité, 
a pak se může rozhodnout pro nejvhodnější a nejdůvěryhodnější 
nástroj naplnění své filantropické vůle – ať je to soukromá nadace nebo
nadace komunitní. Rozdíl je v tom, že komunitní nadace má vždy 
profesionální zaměstnance, kteří dokážou monitorovat a kontrolovat 
využití darovaných prostředků, kdežto rodinná nadace zaměstnance, 
kteří umějí dar kvalifikovaně spravovat, mít nemusí – a pokud je menší,
zpravidla ani nemá.

Máme zajímavý případ: dárce založil rodinnou nadaci, kterou zdědí 
jeho vnoučata, ale zároveň jeho poslední vůle stanovuje naši komunitní 
nadaci záložním příjemcem daru v případě, že by rodina ztratila zájem 
nadaci spravovat.

Zaměření jednotlivých fondů je průběžně sledováno a vyhodnocováno. 
Účelem monitorování je zajistit, že se nadace neodchýlila od původního 
zaměření nebo zamýšleného využití daru. Možná ještě důležitější ovšem 
je, aby se nadace mohla takovou průběžnou kontrolou dodržování vůle 
dárce co nejvíc chlubit a všem o tom dávat vědět. Každý grant, který 
udělíme, pro kontrolu porovnáváme se záměrem dárce, abychom se 
ujistili, že se skutečně držíme jeho vůle. Nebo shrnuto jinými slovy: 
Podle mého názoru má komunitní nadace na starost dvě hlavní věci: 
zlepšovat komunitu, ve které působí a dlouhodobě ctít filantropické
záměry svých dárců. Na tom jsou komunitní nadace postavené. Kdyby 
to nebyla pravda nebo na to nebyl stoprocentní spoleh, tak si nás dárci 
nikdy jako příjemce darů ze závěti nevyberou. I přesto zaznívají hlasy, 
že komunitní nadace tento svůj přístup zveřejňují nedostatečně a že  
v tomto směru svým potenciálním dárcům mnohé dluží.
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V některých komunitních nadacích se navíc stanovený účel využití daru 
pravidelně reviduje v průběhu života dárce. Jednou za 3 – 5 let se ujistíme, 
zda jsou všechna pravidla a cíle pro dárce stále aktuální a že odrážejí,  
co dárce skutečně chce. Vzájemnému porozumění mezi dárcem a nadací, 
které se může formovat i dlouhá léta a také proměňovat v čase, je ve 
většině nadací posilováno pravidelným každoročním informováním  
a vzájemnou komunikací o dosažených výsledcích.

„Mrtvá ruka minulosti“ nemůže loď kormidlovat napořád. Přiměřená 
flexibilita, kterou umožňují komunitní nadace, je ve výsledku pro
všechny přínosná: neziskové organizace přicházejí a odcházejí, místní 
potřeby se mění… nebo snad někdo dokázal předpovědět AIDS, povodně, 
dětskou depresi atd.? Shrnuto jinými slovy: Doba se mění – pokud byste 
například ve 20. letech věřil eugenice a založil fond na její výzkum, už 
bychom zaměření vašeho fondu dávno změnili. Byl byste z toho smutný? 
Možná ano… ale možná byste také někdy od roku 1920 do roku 2009 
zjistil, že eugenika byla slepá vývojová větev a ocenil byste péči a zájem, 
se kterým naše správní rada přemýšlela a rozhodla o budoucím využití 
vámi zřízeného fondu.

Nejjistější způsob, jak zaručit, že se dary budou užívat v souladu s přá-
ním dárce, je pěstování dárcovské kultury. Nadace by v tomto ohledu 
měly hrát vůdčí roli – soukromé i komunitní. Jejich leadership je právě 
v tom, že dlouhodobou praxí nakládaní s dary ukazují, jak „by to mělo 
být“, jak „se to dělá“. Tím formují prostředí, standardní i potenciální 
role nadací.

     Zpracoval Jan Kroupa
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Projekt  „Vůle dárce“ v AKN

Do procesu souvisejícího s projektem „Vůle dárce“  se zapojili také členové 
Asociace, totuto tématu byl věnován významný prostor na setkání členů 
AKN  a zástupců slovenských komunitních nadací v Hlohovci u Valtic.  
Proběhla zde mimo jiné diskuse nad strukturovaným materiálem 
projektu, shrnujeme výsledky jednotlivých bodů. Nejprve vlastní znění 
dotazů, které byly mimo jiné také rozeslány několika osobnostem 
aktivním ve fundraisingu a lídrům organizací.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

v rámci programu Aktivity realizujeme projekt „Vůle dárce“. K tomu 
přikládáme krátkou informaci.  V druhé části tohoto dokumentu se pak 
na vás obracíme  s prosbou o spolupráci. Prosíme přečtěte si dvojice 
výroků v oddílu II. níže a pokuste se zformulovat takovou větu, která by 
vystihovala daný problém (formulovaný v ke vyhrocených tvrzeních).
Uvítáme také vaši krátkou reakci, komentář ke každé z dvojice vět. 
Děkujeme za váš čas a těšíme se na další společné diskuse o tomto 
tématu.
       Nett, léto 2009

Na úvod

V projektu „Vůle dárce“ vycházíme z toho, že dar se podstatně liší od 
objednávky. Zpravidla se tento rozdíl odvozuje od skutečnosti, že dárce 
nezískává darem přímý prospěch. Existuje tedy jedna oblast, ve které je 
možné zkoumat dar a jeho „čistotu“  na základě motivů, jež vedly dárce 
k tomu, že daroval. Motivy k dárcovstí a přínosy s dary spojenými se 
zabývala celá řada výzkumů a prací. 
My se chceme věnovat jinému tématu, jinému okruhu otázek, který 
je méně na očích a zpravidla uniká pozornosti: DÁRCE VE VĚTŠÍ ČI 
MENŠÍ MÍŘE URČUJE, K ČEMU A JAK MÁ BÝT DAR POUŽIT. Chová 
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se tedy do jisté míry stejně, jako by objednával: úkoluje obdarovaného, 
určuje, co s darem má a nemá nebo ostřeji smí a nesmí.
Ve specifickém případě pak dárce vytváří majetkovou právnickou
osobu (nadaci nebo fond při nadaci) a určuje pravidla pro nakládání 
s poukázaným majetkem. Vytváří tedy celou infrastrukturu, jejímž 
úkolem je naplňovat jeho vůli tak, že se tato vůle aktualizuje, interpretuje 
pro aktuální situaci a podmínky.

Předkládáme vám dvojice výroků, které vymezují některá podstatná 
témata, která se týkají darů a vůle dárce. Přečtěte si je prosím a zareagujte 
na ně: můžete se pokusit zformulovat nějaký integrující výrok, výroky 
doplnit, okomentovat, zpřesnit atp.

Výsledky společného brainstormingu:

Variantní formulace 1.
A. Správné je dávat tak, že levá ruka neví, co dělá pravá ruka.
B. Nespecifikovaný dar jen deformuje sociální prostředí – nikdo by nic
neměl dostat zadarmo, je to demotivující.

Zápis:
- záleží na dárci, obojí je možné
- je třeba rozlišovat dar na „cíl“ od daru na „proces“
- to, že pro dárce vyúčtováváme, ukazuje naši profesionalitu, 

transparentnost je hodnotou
- když dávám pro radost, nekontroluji
- je to extrémní poloha – na jedné straně ponechaná svoboda, na 

druhé straně extrémní odpovědnost
- záleží na velikosti daru
- jde o extrémy – mohou být oba způsobeny tím, že dárce 

nenavázal osobní vztah – je to příznak ignorance a nebo naopak 
je to projev jeho důvěry

- záleží na velikosti daru
- zájem dárce o to „jak“ je přidaná hodnota
- při regrantování taková otázka není – nejsou to „naše“ peníze
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Komentář:
Klíčovým postřehem je upozornění na dvojí možné určení daru:  na 
cíl a na proces. Jeden okruh darů lze chápat jako akt, který je uzavřen 
tím, že dárce dar přijme – z hlediska obdarovaného i dárce nic dalšího 
nenásleduje. Např. v horkém letním dni jsem dostal klobouk a nyní ho 
mám; ptát se na cokoli dál nemá smysl, dar je nesporně smysluplný a 
v dané chvíli výrazně mění situaci. Samozřejmě přitom nemusí jít 
jen o bagatelní dary, podobně např. rodina s více dětmi může dostat 
osmimístné auto.
Dar na proces zcela opačně není tolik vázán k řešení nějaké aktuální 
situace, akcentuje, že dar umožňuje, že příjemce něco „bude dělat“ – dar 
je tedy veden předpokladem, že povaha tohoto budoucího jednání se 
díky daru změní k lepšímu. Teprve tady se lze ptát, zda má dárce tento 
děj sledovat. 
Typické v tomto smyslu je darování prostředků na nějaký projekt, 
studijní cestu, stipendium – tedy na to, co by se bez daru neodehrálo.
Dárce se samozřejmě může ptát i v prvním případě – a může se dozvědět, 
zdali o klobouk nebo o auto obdarovaný řádně pečuje v souladu s danou 
kulturní a společenskou praxí.  Teprve v druhém případě ale má smysl 
mluvit o tom  že by si dárce mohl vyhradit, aby dostal od obdarovaného 
zpětnou vazbu o tom, co se s darem reálně stalo.

Druhým významným podnětem je upozornění na to, že věc může být 
někdy vnímána tak, že pokud se dárce zajímá o „dopad daru“, pak jde 
o přidanou hodnotu. „V čem?” je předpoklad, že v takovém případě je 
dárce více angažován, bere situaci, která je příčinou daru, za „svou“.

Z hlediska nadace je pak situace jasná –  pokud je nadace příjemcem 
daru, musí se vždy chovat tak, aby mohla dárci referovat o tom, jak s 
darem naložila. Naopak, pokud je dárcem, je její role mnohotvárnější 
a je vázána jen tím, do jaké míry slíbila další sledování předmětu daru 
původnímu dárci.

Variantní formulace 2.
A. Dar v sobě vždy má něco iracionálního.
B. Dar je běžný nástroj, jeden z mnoha, které člověk má, když se 
racionálně vztahuje k věcem kolem sebe.
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Zápis:
- klíčový je motiv dárce a názor na to, zda je radost iracionální
- je třeba se vždy ptát, proč lidé něco dávají?
- kdy se ptám – předem nebo potom?
- my zvýrazňujeme, že u sbírek a jiných nástrojů dárcovství 

jde o manažerskou strukturu, jiní sbírají a tenhle aspekt 
nezdůrazňují

- chtěli bychom jako KN systematicky pracovat s iracionalitou  
v chování drobných dárců?

- co s problémem manipulace u malých darů, kde rozhodují 
emoce, pocity?

- dražba je iracionální mejdan
- v dárcovství jsou vždy iracionální prvky
- dar má vždy dopady a ty bych měl racionálně vyhodnocovat
- je třeba vědět, že to, co jsem schopen o dopadech zjistit, je jen 

zlomek reálných dopadů
- jakou roli hraje vztah k obdarovanému?
- s darem je to jako s braním stopařů – dělám to proto, že se to tak 

„má“ - jde o společenský úzus, na který se hledisko racionalita 
– iracionalita nedá vztáhnout

Komentář:
V rámci brainstormingu došlo k jasné strukturaci tématu: v jakémkoli 
jednání jsou iracionální prvky,  a je významné, kdy je racionální 
zdůvodnění formalizováno před samotným aktem a kdy jde o výklad 
„ex post“. Lidé dávají, aniž by se tím chtěli nějak příliš zatěžovat –  
a s tím někteří dárci pracují skrytě – dalo by se říci manipulativně. 
KN se ve většině případů odmítají zapojit do iracionálních postupů 
zejména při „práci“ s drobnými dárci. Preferováno je otevřené jednání 
se středními a většími dárci, které vychází z racionálních argumentů, 
které vytváří dostatečně jasný rámec pro dar. Dárce se ex post nemusí 
cítit jako zmanipulovaný.

Jiná věc je vyhodnocování dopadů daru, vlivu, jaký mají dary na příjemce 
i jejich okolí.
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Variantní formulace 3.
A. Pokud se nejedná o běžný malý dar „do kasičky“, je povinností dárce 
kontrolovat, jestli je jeho vůle plněna.
B. Dar je vždy nutně postaven na důvěře v to, že obdarovaný je ochoten 
a schopen naplnit vůli dárce.

Zápis:
- odpovědnosti za to, že jsem daroval, se nejde vyhnout
- obdarovaný má výhodu, když si dárce část odpovědnosti na 

sebe bere
- dárce se darem zbavuje odpovědnosti, „nemám čas, dávám 

peníze” – je třeba dárce do odpovědnosti tlačit 
- jako dárce odpovědnost nepociťuji, odpovědnost vyplývá ze 

vztahu, dar může být pouze aktuální, vyplývající ze situace
- jako obdarovaný odpovědnost pociťuji vždy
- dar je věcí významnou ve společenském kontextu – když daruji 

,dávám vzor komu, jak, spolutvořím prostředí, zvyklost „co se 
dělá“

- odpovědnost mám celkově – že jsem na světě a nerozdrobuji ji 
do každého drobného aktu – to je vždy jen jeden aspekt obecné 
věci

Komentář: odpovědi lze najít v celé škále, ale podstatné jsou rozdíly  
v míře obecnosti odpovědi. Existuje obecná shoda o odpovědnosti 
osoby za jednání, a tedy také obecné odpovědnosti za to, že poskytnu 
dar: ale přitom je jasné, že jeho dopady lze skutečně zjistit jen  
v minimálním počtu případů. Ke konkrétnímu daru žádná odpovědnost 
vztažena být nemůže. Pokud např. výše darovaná čepice obdarovanému 
spadne při jízdě do očí a způsobí pád z kola, není to nijak možné spojit  
s odpovědností dárce. Stejně tak, nepovede-li se projekt, na který dárce 
poskytl prostředky. Jiná věc je, že v druhém případě je možné do jisté 
míry volat k odpovědnosti obdarovaného.

Znovu se objevuje motiv, ze kterého vyplývá, že dárce se zbavuje 
odpovědnosti tím, že namísto toho, aby se v dané věci angažoval sám, 
osobně,  nahrazuje tento „optimální” stav darem, To může platit u někte-
rých finančních darů.
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Variantní formulace 4.
A. Dárce má právo zůstat v anonymitě a podpořit svým darem konkrétní 
cíl, vůli někoho druhého.
B. Dárce by se neměl skrývat za cizí vůli a stydět se za to, co chce. 
Anonymní dary by neměly být povoleny.

Zápis:
- požadavek anonymity je samozřejmý
- u malých darů to ani ne-anonymně nemá smysl
- v KN respektujeme že dárce nechce být znám
- v KN anonymní dárce nevyhledáváme
- obrázek výroční zprávy sestavený v příjmové části z anonymních 

dárců by byl strašný

Komentář: Existuje základní shoda o tom, že dárce má právo zůstat  
v anonymitě, ale zároveň přesvědčení, že by to nemělo být pravidlem. 
Zejména pro KN by převaha anonymních darů velmi snižovala 
důvěryhodnost nadace jako nezávislého zdroje. To souvisí s veřejně 
deklarovaným posláním KN.

Variantní formulace 5.
A.Když jednou dárce projeví svoji vůli, není o čem diskutovat, 
obdarovaný je povinen se jí řídit.
B. Dárce určuje především celkové nasměrování svého daru, jeho rámec 
– to podstatné je nicméně vždy na obdarovaném, ten může zajistit, že cíl 
daru není naplněn formálně.

Zápis:
- KN propojuje dárce a příležitosti a to je v různé míře obecnosti 

zadání ze strany dárce
- limitem je, když je představa o tom, co je „dobrá věc“, různá –  

v tom je výhoda obecného zaměření darů
- je to o diskusi – dárce nemusí vidět věc reálně (milion 

medvídků)
- nadace jsou realizátoři za % admin
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- ale jen v jistém vymezení témat a takhle čistě na to přistupujeme 
hodně neradi

- proč nás dárci nutí do něčeho, co nechceme? - nezkušenost, 
nereálné představy, odlišné názory...

Komentář: 
Otázka je vnímána velmi prakticky, přítomní jsou představiteli KN:  
s dárci je „potíž“, protože někdy chtějí něco nereálného, jindy je obtížné 
najít shodu na cílech a způsobech, jak jich dosahovat. Zpravidla jde  
v případě jednání s dárcem o určení daru o diskusi. V jisté míře ale je KN 
realizátorem, nástrojem dárce, a pokud se dárce nějak výrazně nemíjí  
s posláním nadace a s realitou, je třeba jeho vůli akceptovat.

Variantní formulace 6.
A. Dá-li někdo dar nadaci, má právo jednou provždy určit jak bude dar 
nebo jeho výnosy využívány.
B. Užití daru nebo jeho výnosů nadací může být určeno pouze dočasně,  
podmínky se mohou změnit tak, že původní vůle dárce ztratí smysl.

Zápis:
- mělo by v tom být jasno
- v tomhle je třeba řešit jen aktuální problémy
- je v tom změna, vývoj, určení účelu nemůže být statické
- ano, trvale, ale obecné vymezení
- vůle dárce se musí respektovat, pokud on sám předem 

nesouhlasil s nějakým rámcovým omezením
- chce to mít ve smlouvě formulaci umožňující aktuální re-

formulaci vůle dárce v jejím duchu nebo nějaký jiný podobný 
mechanismus

- záleží to i na výši fondu – jeho významu
- u nás – jméno má fond napořád, pravidla pro rozhodování  

v rámci fondu po čase skončí (nelze administrovat do nekonečna 
se zvyšující počet fondů)

- sledovat vůli dárce má ještě jedna pověřená osoba a pak už nic
- ve vztahu k dárcům účtujeme jen obecně o fondu, nikoli  

v rozdělení na konkrétní grant
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Komentář: 
Praktická otázka, která je v prostředí KN aktuálně řešena, souvisí 
s vedením dárcovských fondů. Příkladem neměnné vůle dárce je 
často uváděný příklad nadace, která už po staletí kupuje vdovám po 
námořnících vlněné punčochy. Střetávají se tu dva obecné požadavky 
– „mělo by v tom být jasno“, tedy mělo by být přijato nějaké obecné 
všeobecně akceptované řešení, a „je třeba řešit aktuální problémy“.  
Průnikem je pak snaha nalézt nějaké obecné řešení, které bude mít 
svoji formu již předpřipravenou v dárcovských smlouvách, převzetí 
americké tradice při jednání s dárci atd. – ale i tak se vždy  bude jednat 
vždy individuálně s každým významným dárcem, který si může vymínit 
individuální podmínky.

Variantní formulace 7.
A. Je správné, že si stát udržuje kontrolu nad dary soukromých osob  
a nad cíli, které jsou těmito dary sledovány.
B. Stát vůbec nemá zkoumat cíle, které dárci sledují, může sledovat dary 
jen z daňových důvodů tam, kde se dárce uchází o zvýhodnění ze strany 
státu.

Zápis:
- obecná shoda na „B“

Komentář:  
Otázka má dvě části, ale účastníci brainstormingu se tím vůbec nezabývali 
– podle jejich přesvědčení má být role státu minimální a to nejen ve věci 
určování cílů nadací, ale i co se týče přehledu státu o tom, jaké probíhají 
v tomto smyslu finanční toky. Z toho nepřímo vyplývá, že současná
zkušenost se státními institucemi je spíše negativní, nepředpokládá se, 
že by mohly mít na nějaké děje nebo skutečnosti spojené s dárcovstvím 
v praxi pozitivní vliv.

Formulacím 8 a 9 se v tomto sborníku věnuje samostatný příspěvek.
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Co chce dárce a co o tom říká? 

Poznámky, komentáře a shrnutí diskuse členů české a slovenské 
asociace komunitních nadací, srpen – říjen 2009

Při společné schůzce představitelů české a slovenské asociace 
komunitních nadací v Lednicko-valtickém areálu proběhla v srpnu 2009 
diskuse strukturovaná v rámci projektu Vůle dárce NETT, o.s. Diskuse 
se zabývala množstvím dílčích témat: darem, darováním, jednáním 
dárce a jeho vůlí. Tato diskuse byla doplněna dotazníkovým šetřením, 
které podobně strukturovanými dvojicemi otázek oslovilo členy Klubu 
profesionálních fundraiserů při Českém centru fundraisingu (www.
fundraising.cz). Dílčím výstupům tohoto „kulatého stolu“ doplněným 
následným průzkumem se zabývají další články zařazené do tohoto 
sborníku. Tento příspěvek se věnuje především tématice zveřejňování 
cílů na různé úrovni a to s ohledem na rozdíly mezi jednotlivými typy 
nadačních subjektů.

Téma se v diskusi otevřelo především ve smyslu povinnosti dárce 
zveřejňovat svoje poslání nebo obecné cíle, které ho vedou k tomu, že 
daruje – to znamená cíle, k jejichž dosažení chce darováním přispět  
(v tomto případě prostřednictvím obdarované nadace). Nejlépe 
viditelné je to v případech, kdy jde o relativně vysoké dary, o založení 
fondu, ve kterém dárce drží podstatný podíl na aktuální správě nebo o 
založení soukromé („rodinné“ nebo firemní) nadace. Tématice rozdílů
mezi různými typy nadací se věnuje také příspěvek Vůle dárce v pojetí 
komunitních a soukromých nadací v USA. Citace z diskuse jsou v textu 
vyznačeny kurzívou.

Jak se vidí české a slovenské komunitní nadace?

Diskuse ukázala, že české a slovenské komunitní nadace samy sebe 
nevnímají v protikladu k jiným typům nadací – tematicky zaměřených, 
soukromých, rodinných, firemních atd. České a slovenské komunitní
nadace více či méně reflektují spíše vlastní rozmanité role – ne všechny
možné praktické dopady vedené debaty byly aktuálně představitelné pro 
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všechny zúčastněné – spíše než by se vymezovaly vůči ostatním. Reflexe
vlastních rolí jsou nejčastěji vázané k dárcům a k veřejnosti, sekundárně 
k místní správě a k místnímu neziskovému sektoru (včetně ostatních 
nadací).

České a slovenské komunitní nadace považují za zásadní, že formulují 
a veřejně prezentují své poslání a cíle. V případě české asociace 
komunitních nadací je základní škála hlavních rolí de facto shrnuta  
v Minimu a Deklaraci komunitních nadací, ke kterým se přihlásili 
všichni nadační členové asociace a ke kterému se musí přihlásit i noví 
žadatelé o členství (Minimum a Deklarace komunitní nadace viz. www.
akncr.cz):

•  zlepšuje kvalitu života komunity
•  vytváří příležitosti pro dárce = komunitní nadace dárce aktivně 

získává a nabízí se jim jako realizátor jejich záměrů
•  mapuje potenciál komunity a podporuje aktivní skupiny  

i jednotlivce
•  vytváří „programy“ – tj. formuje krátkodobé cíle
•  je proaktivní = stimuluje a intervenuje do daného prostředí ve 

smyslu svého zveřejněného poslání atd.
•  vytváří strategicky významné nadační jmění, aby mohla 

intervenovat v situacích, kdy to bude zapotřebí a nebyla přitom 
aktuálně závislá na dárcích a jejich vůli

•  vytváří otevřenou platformu, na které se mohou potkávat 
nejrůznější hráči v komunitě napříč sektory, atd.

Zveřejňování poslání není jen otázka vnitřního odhodlání komunitních 
nadací ani jejich touhy po tom být transparentní. V první řadě vyplývá ze 
skutečnosti, že usilují pro svou činnost získat podporu širokého spektra 
dárců. Proto prostřednictvím jednotlivých grantových nástrojů, ale 
také prezentací okruhu svých dárců vytvářejí veřejný obraz o celkovém 
směřování svojí činnosti a snaží se jej komunikovat co nejširšímu okruhu 
veřejnosti (dárcům, potenciálním dárcům, příjemcům, potenciálním 
příjemcům, místní správě, místním firmám, místním elitám atd.)

Obecným zájmem komunitních nadací tedy je, aby byly vnímány 
jako poctivé a transparentní organizace, které jsou zároveň schopné 
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individuálně pracovat s nejrůznějšími dárci a nabídnout jim – dokonce 
společně vytvořit – nejrůznější dárcovské služby šité na míru. Taková 
plastická komunikace směrem k veřejnosti se komunitním nadacím 
zatím ani v Česku ani na Slovensku příliš nedaří, respektive chybí.

V diskusi zároveň jasně zaznělo, že toto je kýžený obraz, který by 
měl být primární, ale nevylučuje anonymní dárce. Nemáme nic proti 
anonymním dárcům, ale nedovedu si představit výroční zprávu, ve 
které by podstatná část nebo dokonce většina zdrojů nadace pocházela 
od anonymních dárců. 

Bylo by vhodné, aby dárci a potenciální dárci komunitní nadace věděli, 
že komunitní nadace dokážou pracovat s nejrůznějšími dárci – chtělo 
by se říci se všemi, jejichž cíle nebo představy nejsou neslučitelné 
s posláním a zaměřením nadace nebo s obecně platnými zákony či  
s dobrými mravy. Komunitní nadace nabízí okolí obraz o tom, jak 
pestrá je dárcovská paleta a co je jejím smyslem – od drobnějších 
jednorázových nebo pravidelných darů přes dárce, kteří se sdružují  
k dosažení určitého cíle, a skupinové dárce až k výrazným dárcům, 
jejichž vůle výrazně dotváří obraz o činnosti komunitní nadace, protože 
jejich vůle přetváření se do podoby samostatných programů nebo 
fondů nadace. V zájmu komunitních nadací je dlouhodobě se profilovat
jako skutečné „médium“, jako prostředník mezi dárci a těmi, kdo jsou 
příjemci podpory od komunitní nadace, ovšem jako prostředník, který 
se pohybuje ve zřetelně vymezeném hodnotovém rámci.

Dar jako veřejná intervence

Odpovědnost k celé řadě stávajících dárců, snaha získávat dárce nové, úsilí 
o budování důvěry širšího okruhu veřejností – to jsou hlavní důvody, proč 
komunitní nadace veřejně formulují svůj závazek=poslání a také hlavní 
vnímané rozdíly, které odlišují komunitní nadace od firemních nadací 
a zejména od nadací založených soukromými osobami, které neusilují  
o získávání zdrojů z jiných dárcovských okruhů. Soukromé nadace často 
u veřejnosti nebudují nijak jasně formulované poslání. Jejich činnost bývá 
veřejně sledována a vnímána podle jednotlivých kroků, podle aktuálních 
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intervencí. Pečlivý pozorovatel pak může vysledovat dlouhodobou 
strategii v interpretaci dílčích kroků. Rodinné a jiné soukromé nadace 
veřejně formulují pouze svoje aktuální záměry, typicky prostřednictvím 
vyhlášených programů nebo v konkrétní podpoře, kterou realizují. 
Soukromé nadace tak mohou své skutečné strategické cíle skrývat,  
i když dílčí kroky mohou být podřizovány dlouhodobé strategii, která je 
neveřejná, tedy mohou postupovat takticky. 

To samo o sobě nemusí být hodnoceno negativně, i když se diskutující 
shodují, že existuje obecně uznávaný názor, že veřejná kontrola je vždy 
spojena s menšími problémy než skrývání skutečných cílů. Existuje 
tedy celá škála názorů, která vztahuje vůli dárce k tomu, co je obecně 
nazýváno „veřejnými politikami“ a také k tomu, jak do jejich formulace, 
diskuse o nich může/má intervenovat dárce.

Dosahování cílů ve veřejném prostoru – mimo jiné například dárcovskou 
intervencí, která je rozhodně jednou z legitimních možností – je vždy 
hodnotově předmětem potenciálních sporů. Neexistuje jeden názor 
na to, jak do komunity zasahovat, co podporovat, jak intervenovat do 
procesů, struktury, zvyků atd. Na jedné straně stojí názor, že jakékoli 
nezveřejnění cíle je manipulací a že je tedy hodnotově odsouzeníhodné. 
Na druhé straně je ho možné chápat jako promyšlený, hodnotově 
založený postup, který dlouhodobě směřuje k nějakému budoucímu 
stavu, jež je podle přesvědčení dané osoby „správný“ nebo lepší než ten 
současný.

O tom, co ve veřejném prostoru podporovat a jak do něj zasahovat, není 
možné dojít ke shodě. Formulace cílů proto není nijak jednoduchá. 
Různě formulované cíle různě intervenujících subjektů, včetně subjektů, 
jejichž činnost je postavena na darech a jejich redistribuci, nejdou převést 
na společného jmenovatele a vždy je nutno předpokládat, že jakýkoli 
hráč se při (spolu)vytváření konkrétních veřejných politik více či méně 
stylizuje tak, aby jeho postoj a názor byl společensky akceptovatelný 
nebo aby nevytvářel potenciální napětí.

V tomto smyslu je třeba přiznat pozitivní roli všem typům nadací, které 
více či méně přesně a jednoznačně formulují svoje dlouhodobé vize a cíle, 
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podle kterých vytvářejí a přetvářejí svoje aktuální dárcovské nástroje, 
formy podpory, vybírají cílové skupiny atd. Tím spoluvytvářejí velmi 
barvitý obraz možností dárcovských intervencí do veřejného prostoru. 
Problém nastává tehdy, pokud je míra veřejné kontroly příliš malá nebo 
pokud skutečné zaměření dárce vychází z názorů a představ zásadně 
se rozcházejících s obecně uznávaným hodnotovým polem nebo se 
společenskou praxí – tedy pokud jde o názory a podle nich formulované 
cíle, které jsou ve své povaze extrémní nebo obsahují destrukční prvek.

Dárcovská problematika tak přímo navazuje na diskusi o povaze 
veřejného prostoru a aktivit ve veřejném prostoru a na diskusi o společen-
ském liberalismu a jeho hranicích. V tomto ohledu lze konstatovat, že 
se komunitní nadace profilují „středově“ nebo mírně konzervativně:
jsou předvídatelné. Oproti tomu dárcovské subjekty založené jedním 
silným dárcem, např. rodinou nebo firmou, mohou zaujímat v politicky
nahlíženém spektru nejrůznější polohy a často bývá obtížné zjistit,  
o jakou polohu se ve skutečnosti jedná: jsou jen částečně předvídatelné 
nebo zcela nepředvídatelné.

Založení rodinné nadace se vůbec nemusí pojit s nějakým jasným 
záměrem nebo zřetelně stanoveným strategickým cílem. Vlastní cíl 
takové nadace nemusí být nikterak skrýván, jednoduše není formulován. 
Existuje jen obrys zaměření, který se dílčím způsobem průběžně 
aktualizuje, jak se to hodí.

Co vědí dárci?

To nás přivedlo ještě k jednomu podstatnému tématu: dárci velmi často 
nevědí, co chtějí. Není to nic překvapivého, přesto je dobré si to uvědomit 
a mít to na mysli – především když škálu nabízených dárcovských 
služeb porovnáváme se širokou škálou potenciálních typů dárců/darů 
(od čistě emocionálního, nahodilého, „charitativního“ daru až po čistě 
racionální, promyšlený, strategický dar). Řada lidí se cítí dobře v roli 
mecenáše, toho, kdo podporuje nějakou věc, činnost nebo osobu. Jiní se 
v takové roli dobře necítí. Nechtějí svou dobročinnost projevovat takto 
přímočaře a prvoplánově. Nesedí jim to k image úspěšného člověka, 
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který se umí prosadit a prosadí. Obyčejný dobrý skutek potřebují 
navenek prezentovat jako racionální a profesionální čin, aby nemohl 
být prezentován jako projev nejistoty nebo dokonce slabosti. Tím spíše 
mohou uvítat, když jejich dobročinný dar administruje k tomu založený 
profesně vybavený subjekt.

Mezi dvěma výše popsanými polohami se nachází složité pole, ve kterém 
se oba vyhraněné přístupy mísí v motivech a ve kterém si navíc dárce 
přesně nerozumí. Jeden přístup pak nezřídka nahrazuje nebo maskuje 
druhý. Dárci, kteří si formulují vlastní dlouhodobé cíle, k jejichž naplnění 
svými dary směřují a průběžně měří, čeho dosáhli, jsou okrajovou 
menšinou. Nevadí to: každý dárce, který daroval, veřejně jednal, projevil 
svou vůli a nikdo po něm nemůže chtít víc, nikdo nemůže určovat míru 
odpovědnosti, kterou za poskytnutý dar přijal nebo měl přijmout. 

Na každý pád platí, že nadace by se v tomto poli měly pohybovat  
s přehledem a jednat záměrně, ať rozvíjejí vztahy s jakýmkoliv typem 
dárce. Komunitní nadace by navíc měly mít na paměti, že mohou 
svým dárcům nabídnout širší škálu možností darovat – od víceméně 
nahodilého daru, až po dar skutečně promyšlený, který sleduje 
konkrétní intervenci v prostoru, který podporuje, vnáší nebo formuluje 
téma, konkrétní přístup, řešení, veřejnou politiku. Komunitní nadace by 
měly s dárci i a potenciálními dárci vést na toto téma co nejširší diskusi  
a veřejně prezentovat její výstupy a konkrétní příklady svých dárců.

     Jan Kroupa a Josef Štogr
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Vyhodnocení  individuálních odpovědí, výběr

Konkrétní ukázka, výběr z jedné odpovědi

1.
A. Správné je dávat tak, že levá ruka neví, co dělá pravá ruka.
Dar může poskytnout jen ten, kdo má z čeho dávat. To vždy vypovídá 
o jistém nadbytku, jenž se stává vhodným k darování. Myslím si, že 
pakliže dojde k obecnému poznání, že se kdesi nadbytek vyskytuje, 
zákonitě dochází k tomu, že se úměrně nadbytku začíná vyskytovat  
i zájem o poskytnutí daru z tohoto nadbytku. 
Zájem o poskytnutí daru musí zákonitě vést k vytvoření strategie 
potencionálního dárce. (Pakliže vlastník nadbytku nezačal sám o své 
vůli realizovat užití nadbytku k darování.)
Potřeba darování může mít různou motivaci.  Může to být značná míra 
touhy získat prestiž na základě velikosti daru nebo pouhé skutečnosti, že 
dar můžu poskytnut – dávám, proto jsem významný, vážený, výjimečný. 
Taková tendence může dar degradovat na pouhou potřebu dát a do-
sáhnout toho, že se bude vědět, že jsem dal. U takto poskytnutého 
daru je velké riziko, že nedojde k naplnění jeho obecné prospěšnosti 
(vycházím z toho, že zde uvažujeme o darech, které mají sloužit k obecné 
prospěšnosti, což je termín značně problematický sám o sobě). 
Může to být potřeba ovlivnit darem fungování, úroveň či vznik něčeho 
konkrétního, o čem má dárce jasnou představu a povědomí.
Může to být obecná potřeba prospět bez konkrétní představy, motivovaná 
osobními důvody.
Zodpovědně dává jen ten, kdo ví proč, komu a na jaký účel dává.

B. Nespecifikovaný dar jen deformuje sociální prostředí – nikdo by nic
neměl dostat zadarmo, je to demotivující.
Cokoliv je „zadarmo“,  pozbývá ceny. Proto si myslím, že regulace či 
podmínění daru je věc dobrá. Nicméně dárce by měl být vybaven jistým 
etickým osvícením, na základě kterého si ujasní pravý význam svého 
konání a zároveň reguluje své regulativní choutky. Na druhé straně 
by však měla vždy stát „vůle obdarovaného“ a i zde by měly fungovat 
obranné  mechanismy, které ochrání obdarovaného proti jeho zneužití, 
závislosti a vazalství.
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Zodpovědně přijímá jen ten, kdo ví proč, od koho a za jakých podmínek 
přijímá.

2.
A. Dar v sobě vždy má něco iracionálního.
Ne. Dar je vždy nějakým způsobem pro dárce racionálně zdůvodněný. 
Motivace k darování je různá a z různých pohledů se může jevit 
iracionálně.
B. Dar je běžný nástroj, jeden z mnoha, které člověk má, když se 
racionálně vztahuje k věcem kolem sebe.
Mělo by to tak být.

3.
A. Pokud se nejedná o běžný malý dar „do kasičky“, je povinností dárce 
kontrolovat, jestli je jeho vůle plněna.
Dárce nemá povinnost, ale měl by mít možnost. Z toho plyne případná 
povinnost obdarovaného prokázat, že je vůle dárce plněna. A to v pod-
statě i u malých darů „do kasičky“.
B. Dar je vždy nutně postaven na důvěře v to, že obdarovaný je ochoten 
a schopen naplnit vůli dárce.
Ano, dárce by měl mít důvěru k obdarovanému. Obdarovaný by měl 
o tuto důvěru usilovat a poskytovat dárci informace, které prokáží, že 
důvěra v něho je oprávněná. A to před i po poskytnutí daru.

4.
A. Dárce má právo zůstat v anonymitě a podpořit svým darem konkrétní 
cíl, vůli někoho druhého.
Ano.
B. Dárce by se neměl skrývat za cizí vůli a stydět se za to, co chce. 
Anonymní dary by neměly být povoleny.
Nevidím důvod, proč by dárce nemohl zůstat v anonymitě a klidně se  
v ní i stydět za co chce. Využití daru, který anonymní dárce poskytne, je 
obdarovaný povinen doložit obecně všem anonymům ve společnosti.

5.
A.Když jednou dárce projeví svoji vůli, není o čem diskutovat, 
obdarovaný je povinen se jí řídit.
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Vždy je o čem diskutovat – v krajním případě je možno dárce s jeho 
dobročinností poslat o dům dál.
B. Dárce určuje především celkové nasměrování svého daru, jeho rámec 
– to podstatné je nicméně vždy na obdarovaném, ten může zajistit, že cíl 
daru není naplněn formálně.
Z praktických důvodů to zřejmě ani jinak není možné.

6.
A. Dá-li někdo dar nadaci, má právo jednou provždy určit, jak bude dar 
nebo jeho výnosy využívány.
Ano. Ale z důvodů, které jsou uvedeny v bodě B, je to nepraktické. 
Nicméně takové právo má. Příjemce daru má ovšem právo ho upozornit 
na zmíněnou nepraktičnost a učinit ho tak praktickým.
B. Užití daru nebo jeho výnosů nadací může být určeno pouze dočasně, 
protože podmínky se mohou změnit tak, že původní vůle dárce ztratí 
smysl.
Ano. Je to praktické. Nicméně nemělo by se stát, že se podmínky změní 
natolik, že vůle dárce ztratí smysl. Dohodnuta by měla být taková forma 
využití daru, aby bylo pamatováno i na případné změny podmínek. 

8. (9)
A. Je správné, že cíle nadací musí být zveřejňovány a mělo by to být 
samozřejmé i u jednotlivých dárců.
To, že nadace zveřejňuje své cíle, jí dává obsah a stává se tak srozumitelnou 
pro společnost (včetně dárců a příjemců). Samozřejmé by to proto být 
mělo. U jednotlivých dárců je to poněkud komické, neboť cílem dárce 
může být dát dar.
B. Vůle dárce je soukromá věc a není důvod, aby byla zveřejňována  
– u nadací je podstatné prezentovat reálnou činnost, nikoli zaměření.
Ano, vůle dárce je soukromá věc a soukromé věci nejsou veřejné. 
Prezentace reálné činnosti nadace je vlastně součástí kontroly užití darů 
a prezentace zaměření nadace dává informaci pro případné nové dárce  
a příjemce. Podstatné mi tedy přijde obojí.
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Shrnutí k individuálním odpovědím na otázky

„Dárce chce důvěřovat obdarovanému, že naplní jeho vůli.“
„Dárce chce mít dojem, že bude-li chtít, může se přesvědčit.“

Někdy je snaha vymezit „třetí“ přístup taková, že nedává příliš otevřených 
možností pro to, aby dar zůstal darem: 

Myslím, že žádný dar nedostáváme zadarmo, v podstatě si ho musíme 
„zasloužit“ -  takové a podobné názory svědčí o uniformitě kontraktového 
myšlení.  
Naopak někdy je vyjádřen souhlas s oběma krajnostmi, z čehož je patrné, 
že existuje takový pohled, který umožňuje je vnímat v jednom celku:
Dar je běžný nástroj, jeden z mnoha, které člověk má, když se  
(i/racionálně = obojí platí) vztahuje k věcem kolem sebe.  
Odpovídající tak samozřejmě vypovídají nejen o daru samém, ale 
především o tom, jak rozumí některým obecným pojmům (racionalita, 
sociální prostředí, ale samozřejmě také těm slovům, které jsou v centru 
zájmu programu Aktivity. Někdy na samém jeho pomezí. Objevuje se 
pohled, který jasně zasazuje darování do celé škály „nástrojů“ jednající 
osoby. Z takového kontextu pak také vyplývá že:
Je určitě právem dárce kontrolovat a nastavit podmínky monitoringu, 
občas je ale zprostředkující nadace „papežštější papeže“ - donor, který 
podpořil nadaci, zdaleka nepotřeboval formu kontroly, kterou nadace 
vyžadovala.

V celé diskusi ani v odpovědích nepadlo, že by měl stát podporovat 
dárce a proč by to měl dělat.  Vztah státu k dárcovství je tak ponechán 
v zadání otázky, a stejně tak jako je odmítnuta kontrola obecně, 
přiznává se státu právo na to kontrolovat takové dary,  na základě 
kterých je uplatňována daňová výjimka (v jakékoli podobě - přímá 
sleva na dani, snížení daňového základu atd.). To de facto potvrzuje 
skutečnost, že od státu téměř nikdo nic neočekává, smířili jsme se  
s „josefinským” státem, nikdo nečeká, že by se podpora dárcovství stala
veřejnou politikou, prosazovanou státem. Smířili jsme se s tím, že to, 
co se dostalo do daňových zákonů na počátku 90. let, je maximum,  
a spíš se můžeme obávat toho, že v nějakém záchvatu legislativní bouře 
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někdy tyto paragrafy v parlamentu škrtne. Stát vůbec nemá zkoumat 
cíle, které dárci sledují, může sledovat dary jen z daňových důvodů tam, 
kde se dárce uchází o zvýhodnění ze strany státu. I když chápu, že to stát 
může zajímat, ale jakékoli jeho vměšování může být kontraproduktivní 
a nemotivující pro dárce.

Problematika anonymity dárce a toho, do jaké míry má být zveřejňována 
vůle dárce, nalézá v některých odpovědích vyváženou polohu: Dárce 
může mít svoje dobré důvody pro to, aby zůstal v anonymitě. Tím 
veškerá diskuse končí, neboť dar je jen jeho věcí a obdarovaný má jasné 
podmínky (vč. anonymity dárce), které buď akceptuje, nebo ne. V otázce 
zveřejnění cíle daru je věc opět na dárci – může jít o jeho soukromou, 
individuální věc, ale může jít i o veřejnou věc – záleží na něm. Je možné 
myslet takový dar, jehož význam spočívá mimo jiné právě v tom, že je 
zveřejněn úmysl dárce, který může být vzorem, může mít formativní 
roli.

Závěr

Formativní role daru - to je poslední z mnoha témat, která se nám 
podařila vtěsnat do sborníku pro konferenci AKN v Ústí nad Labem, 
pro všechny, kdo toto téma chtějí dál sledovat, odkazujeme na další 
publikace programu Aktivity a zejména webové stránky www.nett.aid.cz  

        Nett


