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Ing. Marek Šedivý  

Marek Šedivý je prezidentem AVPO ČR od jejího vzniku v roce 

2010. Současně je od poloviny roku 2015 ředitelem nadačního fondu 

Ronald McDonald House Charities v ČR. 

V roce 1995 promoval na České zemědělské univerzitě v Praze. V 

průběhu studia v roce 1993 absolvoval jednoroční pobyt v Minnesotě 

(U.S.A.), kde pak v roce 2009 působil na University of St. Thomas v 

rámci Fulbright-Masarykova stipendia. 

V neziskovém sektoru pracuje od roku 1998. Po celou dobu se 

zabývá profesionalizací neziskových organizací, posilováním 

transparentnosti a důvěryhodnosti českého neziskového sektoru a zlepšením podmínek pro 

rozvoj filantropie v ČR. 

Je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a viceprezidentem sekce nestátních 

neziskových organizací Unie zaměstnavatelských svazů. 

Je spoluautorem publikací “Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace”, 

“Úspěšná nezisková organizace” a “Role správní rady v řízení neziskové organizace”. 

e-mail: sedivy@avpo.cz  

telefon:  +420 603 154 999 
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KNOW-HOW ÚSPĚŠNÉ NEZISKOVKY 
(© Marek Šedivý, Olga Medlíková) 
 
         
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
       
 
PYRAMIDA VITALITY 
 
 

Strategicky plánuje. 

Má srozumitelné poslání. 

Má funkční statutární 
orgány (správní radu). 

ÚSPĚŠNÁ NEZISKOVÁ 
ORGANIZACE 

Je vidět a slyšet. Má vícezdrojové 
financování a fundraisera. 

Rozvíjí firemní 
kulturu. 

Zajímá se o budoucnost, je 
schopna odhadnout změny. 

Má jasné vnitřní procesy a 
pravidla. 
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PRESTIŽ 
 

Prestiž – úcta, vážnost, význam, vliv, vnější pověst (Slovník cizích slov, Dr. L. Rejman, SPN, 

1966) 

 

Prestiž (z latinského praestigiae – mámení) je dobrá reputace jedince či skupiny společnosti 

spojená s úctou a vlivem (Wikipedie). 

 

Prestiž neziskové organizace podle Šedivého a Medlíkové, obsahuje tři významné oblasti: 

1. odbornost a kvalifikovaný výkon; 

2. efektivita procesů a řízení organizace; 

3. dobré jméno, známost značky a její pozitivní mediální obraz.  
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SPIRÁLA ÚSPĚCHU 
Nezisková organizace je úspěšná, jestliže více let po sobě poctivě a transparentně naplňuje 

svoje poslání a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. 

 

MYŠLENKA 
„Máme dobrý nápad, který někomu pomůže, ale od tohoto nápadu prvoplánově 

neočekáváme, že zbohatneme.“ 

I to je možná důvod, proč budete potřebovat pro váš nápad či myšlenku spojence, partnery, 

podporovatele. Někoho, kdo se v případě, že vy vlastní čas nemáte, nápadu ujme a bude ho 

dále rozvíjet. Nebo někoho, kdo vám pomůže najít prostředky na rozjezd. Již v tomto místě 

se rodí úspěch organizace. Již tady je důležité, zda jste schopni oslovit lidi kolem sebe a 

vytvořit s nimi vztahy, na kterých budete dále stavět a realizovat svůj nápad. Pomyslná 

spirála úspěchu se začíná roztáčet. 

 
 

POSLÁNÍ 

Myšlenka sama nestačí, pokud mají nastat výsledky.  

Je třeba začít věci organizovat, vzniká tak organizace, jejímž základním kamenem je poslání. 

Poslání definuje užitek organizace pro společnost, vychází z něj veškeré její fungování. Opět 

svoji klíčovou úlohu hrají vztahy…  

Potřebujete k sobě další lidi, které stanovené poslání osloví, vezmou si ho za své a budou 

chtít pracovat na jeho realizaci – ať fyzickou prací, mentální nebo finanční podporou nebo 

investovaným časem ve svém volnu. Prezentujete poslání, oslovujete další potencionální 

členy nebo lidi, kteří by mohli pracovat ve správní radě. Sháníte loajální zaměstnance. 

Hledáte další spřízněné duše.  

 

Ideálně hledáte spřízněné a loajální lidi k poslání organizace, ne k vlastní osobě. Ovšem 

běžně se stává, že lidi přitahuje výrazná osobnost ředitele nebo členů správní rady a poslání 

je pro ně na druhém místě. I to je možnost, do určité míry riskantní, protože s případným 

odchodem této osobnosti, ztratí lidé motivaci pro další práci. 
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STRATEGIE 

Konkretizuje poslání v čase a udává cíle, kterých chce organizace dosáhnout. Nutným 

prostředkem je tvorba strategického plánu. 

Z něho vychází na jedné straně interní komunikace a nastavení vnitřních vztahů mezi 

interními lidmi v organizaci, na druhé straně externí komunikace směřující navenek - ke 

klientům, dárcům, příznivcům, mediálním pracovníkům nebo dodavatelům. Z dobře 

nastavené strategie je jasné, které procesy (marketing, fundraising, public relations, lobbing, 

finanční řízení, řízení a vedení lidí) je třeba vykonávat a jak se v rámci jednotlivých procesů 

budou s konkrétními lidmi vytvářet vztahy a pečovat o ně.  

Aby organizace byla úspěšná, potřebuje mít jasno, se kterými lidmi nebo skupinami lidí bude 

spolupracovat - tj. klienti, dobrovolníci, zaměstnanci, dárci, dodavatelé služeb, komunita, 

představitelé politického a veřejného života, novináři. 

 

IMAGE (OBRAZ ORGANIZACE V OČ ÍCH VEŘEJNOSTI) 

Obraz organizace vychází ze strategie. Obsahuje názor veřejnosti na organizaci, názor 

interních lidí (zaměstnanci, dobrovolníci, správní rada) i názor dárců a podporovatelů na NO. 

Už ve strategii je třeba naplánovat, jak bude vypadat logo, celkový design (web, materiály, 

letáky atd.), podoba akcí, styl práce s klienty…   

Spirála se nabaluje – dobrá image přináší dobré kontakty, dobré kontakty přinášejí prestiž a 

peníze. 

 

PRESTIŽ A VLIV 

Obojí je výsledkem dobře vybudovaných vztahů, na kterých se dlouhodobě pracuje.   

Image se dá vybudovat relativně rychle, získat prestiž trvá rozhodně déle – její podstatou je 

dlouhodobá a vytrvalá kvalitní práce ve zvolené oblasti nebo oboru. 

Prestižní neziskovka je známá, důvěryhodná, trvale odvádí kvalitní práci a je schopná věci 

ovlivňovat nebo měnit. 

V oblasti vztahů prestižní znamená: 

• interně: organizace si pečlivě vybírá své budoucí zaměstnance, ale dává jim na 

oplátku zajímavou práci, péči a možnost rozvoje;  

• externě: organizace pečlivě zvažuje svoje zapojení ve veřejných aktivitách, spolupráci 

s různými partnery, buduje a udržuje kontakty s důležitými a vlivnými subjekty. 

Spirála se točí a přitahuje další a další lidi, kontakty a možnosti. 
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REALIZACE POSLÁNÍ 

Jestliže se podařilo uskutečnit všechny zmíněné body spirály, poslání je naplňováno a 

organizace je úspěšná. 

 

Spirálu úspěchu uvádí do pohybu: 

• vedení a řízení lidí a organizace; 

• marketing; 

• finanční řízení (těm jsme se věnovali v knize Úspěšná nezisková organizace); 

• public relations; 

• fundraising; 

• lobbing. 

 

Všechny uvedené procesy se opírají o budování vztahů s různými skupinami lidí. 
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MOC A VLIV 
 
MOC = schopnost působit na chování druhých  

VLIV = vlastnictví či kontrola něčeho, co je pro druhé důležité, co vytvoří vztah závislosti. 

 

Charakteristiky vlivu: 
 

• lze jej získat, ale i ztratit; 

• je nutno jej pěstovat a soustavně obnovovat; 

• je situačně podmíněný (máme jej v některých situacích a vůči některým subjektům, jinde 

nikoliv – např. na svoje zaměstnance vliv máme, na zaměstnance jiné organizace 

nikoliv). 

 

VYTVÁŘEJTE SYSTÉM LASKAVOSTÍ  

Poskytujte podporu, informace, kontakty, spolupráci, partnerství, prostor na popovídání, 

dárek, zájem o situaci druhého... PRŮBĚŽNĚ a tyto laskavosti nijak nezlehčujte.  

 

BUĎTE VIDĚT 

Vizibilita organizace znamená, že máte PR na vysoké úrovni a jste vidět na konferencích, 

pořádáte odborná fóra a Dny otevřených dveří, účastníte se regionálních aktivit, píše se o 

vás v tisku, máte ve správní radě oceňované osobnosti...  

 

POSILUJTE SVŮJ STATUT 

Organizace, která je vnímaná jako významná, o kterou jeví zájem známé tváře, která má 

na svých akcích osoby s významnými kontakty, organizace, která existuje už desítky let a 

je prestižní být u ní zaměstnán – taková organizace je vážená a její statut je vysoký. 

 

PEČUJTE O VZTAHY  

Pořádejte setkání přátel a podporovatelů vaší organizace, posílejte blahopřání důležitým 

kontaktům (a členům správní rady), žádejte o zpětnou vazbu ke své činnosti, uvádějte ve 

svých materiálech, kdo vám pomohl a podpořil vás finančně i nefinančně (detailně a i ty 

nejmenší dárce), síťujte významné kontakty...  
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VYTVOŘTE EXKLUZIVITU  

Může jít o exkluzivní informaci novináři, výjimečnou spolupráci s partnerem na projektu, 

jedinečný kontakt, ke kterému umožníte někomu přístup, vytvářejte „fan kluby, kluby 

absolventů či podporovatelů“...  

 

UKAŽTE EXPERTNÍ ZNALOST   

Jako organizace i jako jednotlivci posilujete pověst expertů na danou oblast, získávejte 

certifikace a ocenění a pracujte s nimi, uvádějte „best practice“ – co se podařilo na 

základě vaší pomoci či spolupráce...  

 

OCEŇUJTE, OCEŇUJTE, OCEŇUJTE 

Osobně i mediálně, pozváním na večeři, diplomem, pochvalou, dárkem, interně i externě, 

jednotlivce i skupinu...  
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STRATEGIE ORGANIZACE 
- ZÁKLAD PRO FUNDRAISING A PR 
 
 

POSLÁNÍ 

Definice užitku organizace. 

Zaměření na externí prostředí – klienti, dárci, dodavatelé, společnost. 

 

Proč potřebujete silné a výstižné poslání? 

1. Poslání předurčuje právní formu organizace. 

2. Reaguje na společenskou potřebu, kterou organizace naplňuje. 

3. Vycházejí z něj hodnoty, které organizace vyznává. 

4. Poslání informuje veřejnost a podporovatele organizace o jejím přínosu. 

5. Vymezuje prostor pro produkty organizace. 

6. Umožňuje fundraising. 

7. Motivuje zaměstnance, dobrovolníky i podporovatele NO. 

8. Určuje tvář a image organizace. 

 

 

VIZE 

Vize rozvíjí poslání organizace a definuje záměr organizace navenek i dovnitř. Vize přímo 

podporuje princip dlouhodobé udržitelnosti, tzn., dbá na to, aby nezisková organizace 

budovala svoji kapacitu i stabilitu. 
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HODNOTY 

• Hodnoty ovlivňují celý život organizace – nábor a výběr zaměstnanců, vedení a řízení lidí, 

etický kodex, hodnoticí procesy, oslovení individuálních a firemních dárců, budování 

značky na veřejnosti, lobbing, ovlivňování trhu. 

• Pokud ovšem přesně neurčíte danou hodnotu, lidé nebudou úplně jasně rozumět jejímu 

obsahu. Je třeba přesně popsat hodnotu a definovat pravidla, která se k ní vážou! 

• Hodnoty mají rozvíjet a podporovat poslání organizace. Určují, jak se organizace chová ke 

svým lidem uvnitř i jak vystupuje navenek. 

• Hodnoty říkají organizaci, jaká je. Lidé v organizaci musejí chápat hodnoty a rozumět jim, 

aby je mohli společně sdílet. Počet hodnot je třeba volit podle rozsahu poslání 

organizace – dobrá praxe doporučuje alespoň tři hodnoty. 

• Má-li být zvolená hodnota prospěšná životu organizace, je nutné ji změřit, vyhodnotit. Proto 

v rámci strategického plánování věnujte určitý čas stanovení jednotlivých metrik či 

indikátorů (viz slovník). 

 

DIFERENCIÁTOR 

Čím jste jiní než ostatní? 

Diferenciátor je důvod, pro který vás budou lidé vyhledávat a dárci vás budou podporovat. 

 

STRATEGIE 

Jak dosáhnete záměru – definice cílů.   

Rámec pro definování metrik v organizaci – jak budete měřit plnění cílů? 
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PROCESY ZAMĚŘENÉ NA VÝNOSY  

 
 
FUNDRAISING 
Systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných 
prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo 
jednotlivců. 
 
Lidem nabízíte možnost podílet se na realizaci smyslu organizace -  na naplňování poslání. A 

to není málo. Mohou se tak stát součástí společného úsilí za dobrou věc. Lidé se mohou 

přidat a přispívat podle toho, jak jim to vyhovuje – někdo dobrovolnou prací v rámci svého 

volného času, peněžním nebo věcným darem. 

 
 
 
PUBLIC RELATIONS (PR) 
Záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat 
vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. 
 

 

 

 
MARKETING  
Uspokojení zájmu kupujících (zákazníků) a prodávajících na trhu 
(prostřednictvím směny) rentabilním způsobem.
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VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 14 

 

ZDROJE 
1. Veřejná správa (státní správa a samospráva).  

2. Individuální dárci – jednotlivci. 

3. Firmy. 

4. Nadace a nadační fondy. 

5. Ostatní instituce. 

6. Příjmy z vlastní činnosti. 

 
 

 

METODY 
 
• veřejná sbírka 

• nejrůznější benefiční akce, 

• vytvoření projektu a sepsání žádosti o grant nebo dotaci 

• aukce 

• telefonické oslovení dárce 

• osobní schůzka 

• oslovení dárce prostřednictvím internetu 

• DMS – dárcovské SMS 

• sdílený marketing 

• odkaz ze závěti 

• prodej vašich produktů 

• členské příspěvky (u spolků) 

• direct mail – poštovní kampaň 

• … 
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FUNDRAISER 

 
• specialista na plný úvazek – fundraiser; 

• specialista na částečný úvazek – například kombinace fundraising a PR; 

• ředitel – částečný úvazek; 

• členové statutárních orgánů (správní rady); 

• dobrovolník (například student nebo senior); 

• externě najatý specialista; 

• všichni v organizaci; 

• najatá agentura (třeba i sponzorsky). 
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ÚKOLY FUNDRAISERA 
 

• vede spolupracovníky, aby mysleli fundraisingově! 

• připravuje plán fundraisingu, podílí se na tvorbě zdrojového rozpočtu; 

• připravuje rozpočet nákladů na samotný fundraising a aktivity a akce s ním spojené; 

• tipuje jednotlivé zdroje a plánuje, jakými metodami je oslovit; 

• kreativně vymýšlí nové přístupy k oslovení dárců; 

• účastní se setkání statutárních orgánů (správní rady); 

• koordinuje jednotlivé fundraisingové aktivity; 

• plánuje, připravuje a podílí se na realizaci fundraisingových kampaní a akcí; 

• vede databázi dárců; 

• vyhledává a oslovuje nové dárce; 

• komunikuje s dárci a pracuje na rozvoji vztahů s nimi; 

• reprezentuje organizaci na vybraných akcích; 

• odpovídá za vystavování řádných daňových dokladů dárcům; 

• schvaluje darovací smlouvy a smlouvy o reklamě; 

• vyhodnocuje efektivitu fundraisingu; 

• podílí se na tvorbě projektů, připravuje a píše žádosti o dotace a granty; 

• domlouvá a absolvuje schůzky s dárci; 

• připravuje fundraisingové texty dopisů a e-mailů; 

• připravuje poštovní rozesílky; 

• odpovídá za legislativní zajištění plánovaných akcí; 

• spolupodílí se na zajištění výrobků a služeb a jejich prodeji; 

• zajišťuje propagaci; 

• spolupodílí se na cenotvorbě produktů. 
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PLÁNOVÁNÍ FUNDRAISINGU 
 

Při plánování fundraisingu je důležité dobře rozhodnout, jaké zdroje 
chcete oslovit, a naplánovat k vybraným zdrojům pro vás efektivní metody 
tak, abyste je pak využili pro vytváření a další budování vztahů s vašimi 
dárci. 

Pokud chcete získat podporu pro vaši organizaci, musíte souznít 
s posláním organizace, být zapálení pro vaši základní myšlenku a při 
jednáních se musíte naučit doplnit emoce pádnými argumenty. 
 
 

 
• Poslání 

• Činnost, typ náklad ů 

• Rozpočet – kolik? 

• Volba zdroje 

• Výběr metody 

• Následná pé če o dárce 
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PUBLIC RELATIONS – VZTAHY S VEŘ EJNOSTÍ - PR 
 
 

CÍLE PR: 
 
1. budování značky organizace 
 
2. posilování důvěryhodnosti a transparentnosti organizace. 
Ve většině případů v neziskovém sektoru značka = název organizace. 

 

Dohromady má značka, dobré jméno a image symbolizovat a zosobňovat poslání, vize a 
hodnoty organizace. Z pohledu managementu a leadershipu to lze chápat tak, že aktivity 
v public relations samozřejmě a přirozeně vycházejí z celkové strategie organizace, která 
obsahuje kromě poslání také vizi a již zmíněné hodnoty organizace.  
 

 

IMAGE:  
 
Je pověst a obraz organizace na veřejnosti. 
 
Má tři složky: 

• sebevnímání 
• pohled druhých 
• přání druhých 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Image organizace 

Jak se vidí 
organizace? 

Jak organizaci vidí 
okolí? 

Jak si okolí přeje, 
aby organizace 

vypadala? 
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NÁSTROJE PR: 
 
1. posilování firemní kultury a image organizace 

2. provozování webových stránek, sociální sítě 

3. vydávání tištěných materiálů 

4. pořádání akcí 

5. komunikace s důležitými partnery a subjekty 

6. komunikace s médii 

 
 
 
 
 
 
 
 

STANOVENÍ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 
 
Strategie PR musí respektovat celkovou strategii organizace a musí přispívat k naplnění 

strategických cílů organizace. Tak jako je celková strategie rozdělena do cílů, i v PR strategii 

stanovíme jednotlivé cíle. K jejich naplnění pak musíme vybrat vhodné nástroje public 

relations, uvedených výše. 

 



 20 

SEZNAM LITERATURY NA TÉMA FUNDRAISINGU.  
 

BOUKAL, P.: Fundraising pro neziskové organizace. Grada, Praha 2013 

 

MACHÁLEK, P, NESRSTOVÁ, J.: Základy fundraisingu a projektového managementu. Masarykova Univerzita, 
Brno 2011 

 

ŠEDIVÝ, M.; MEDLÍKOVÁ, O.: Úspěšná nezisková organizace. Grada, Praha 2009 

 

ŠEDIVÝ, M.; MEDLÍKOVÁ, O.: Public relations, fundraising a lobbing. Grada, Praha 2012 



 21 

SEZNAM LITERATURY NA TÉMA PUBLIC RELATIONS  
 
ALI, Moi. Public relations : praktický průvodce pro neziskové organizace. Praha : Nadace VIA, 2003. 

BERGEROVÁ, Marcela. Public relations v občanském sektoru (základní teze). Praha : Spiralis, 2001. 

BRŮHOVÁ, Daniela. Vítejte v éteru. Praha : Nadační fond Dobrý soused, 2002. 

BRUNO, T. ; ADAMCZYK, G.: Řeč těla : přesvědčte svou mimikou, gesty a držením těla. Praha : Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-2008-1 (brož.) 

ČEPELKA, Oldřich. Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru. Liberec : Nadace Omega, 1997. ISBN 80-
902376-0-6 (brož.) 

FTOREK, J.: Public relations jako ovlivňování mínění. Praha : Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2678-6 (brož.) 

HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2 (váz.) 

KOHOUT, Jaroslav. Veřejné mínění, image a metody public relations. Praha : Management Press, 1999. ISBN 
80-7261-006-6 (brož.) 

MEDLÍKOVÁ, O.: Přesvědčivá prezentace. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2278-8 (brož.) 

MÜHLEISEN, S. ; OBERHUBER, N.: Komunikační a jiné měkké dovednosti. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-
80-247-2662-5 (BROŽ.) 

ŠEDIVÝ, M.; MEDLÍKOVÁ O.: Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace Praha: Grada 
Publishing a. s., 144 stran, 978-80-247-4040-9 

PLAMÍNEK, J.: Komunikace a prezentace. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2706-6 (brož.) 

 
 
www.neziskovky.cz 
 


