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V Praze 16. března 2017 

Vážená paní, vážený pane, 

děkujeme Vám za Vaši účast na setkání národních všeoborových a oborových sítí a střech 
nestátních neziskových organizací, kterého jste se zúčastnili úterý 21. února 2017 v Praze.  

Na základě Vámi vznesených doporučení proběhla úprava nastavení plánovaného dotazníkového 
šetření, jež poslouží k zmapování současného stavu v oblasti individuálního dárcovství u českých 
nestátních neziskových organizací.  

Cílem výzkumu je zjistit, jaký význam a strukturu má individuální dárcovství v životě českých 
nestátních neziskových organizací. Realizace výzkumu individuálního dárcovství vyplývá ze Státní 
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015-2020, kterou vláda schválila svým 
usnesením ze dne 29. července 2015 č. 608. Ta ukládá Radě vlády pro nestátní neziskové 
organizace připravit a vládě předložit analýzu možnosti odpočtu části daru z daně z příjmů 
fyzických osob, které se smluvně zaváží podporovat konkrétní nestátní neziskovou organizaci po 
dobu nejméně pěti let. Získaná data budou sloužit jako podklad pro přípravu této analýzy a její 
výsledky pak k jednání s ministerstvem financí a vládou ČR o podpoře dárců, kteří opakovaně a 
dlouhodobě podporují vybranou NNO na základě smluvního vztahu.   

Nyní se na Vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku a o spolupráci v šíření dotazníku mezi 
Vaše členské organizace. Přikládáme návrh dopisu, jehož prostřednictvím zveme Vaše organizace 
k účasti na výzkumu. Dotazník vyplňují pouze nestátní neziskové organizace, které představují 
samostatnou účetní jednotku. I střešní organizace vyplňují dotazník jako účetní jednotky, tj. 
nevyplňují ho za své členské organizace, které jsou samostatnými účetními jednotkami. 

Přiložený dopis obsahuje pokyny pro vyplnění dotazníku a tímto prosíme o jeho postoupení Vašim 
organizacím. Dotazníkové šetření je realizováno formou online formuláře a na základě Vašich 
připomínek na výše uvedeném semináři jsme posunuli konečný termín možnosti dotazník vyplnit 
až do 10. dubna 2017. 

Vstup do šetření pro Vás naleznete zde https://goo.gl/forms/ACDsmkFaW3X1EAQv1     

Harmonogram výzkumu v oblasti individuálního dárcovství: 
15. března - zpřístupnění online dotazníku   
16. března - rozesílka pokynů k vyplnění dotazníku sítím NNO 
10. dubna - konečný termín pro vyplnění  
květen/červen – vyhodnocení šetření a zpracování analýzy 
září - rozesílka analýzy  
září – druhé setkání síťových a střešních NNO k výsledkům výzkumu 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kolegyni Mgr. Alexandru McGehee, email: 
mcgehee.alexandra@vlada.cz, tel: + 420 296 153 264.  

Děkujeme Vám za Vaši účast a ochotu s námi spolupracovat.  

S pozdravem 

 

JUDr. Hana Frištenská, v.r. 
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace 
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