
Tisková konference a 

panelová diskuse
Výsledky průzkumu “Dědictví a dar ze závěti v českých neziskových 

organizacích”



Počet a objem dědictví (2006 - 2016)

● 83 respondentů, pětina dotázaných organizací získala v posledních 11 letech 

dar ze závěti

● Celkově 141 takových darů v hodnotě 148 271 114 Kč



Počet a objem dědictví (2006 - 2016)

● V roce 2016 to bylo např. 22 dědictví ve výši téměř 24 mil.Kč



Kdo jsou dárci ze závěti?

● Většina neziskových organizací dárce ze závěti nezná. Několik organizací 

uvádí, že dárcům bylo blízké téma, že znali zakladatelku nebo měli osobní 

zkušenost s danou organizací.

● Závěťoví dárci jsou velmi často ženy či starší věřící lidé bez příbuzných, 

případně bez fungujících příbuzenských vztahů. Mezi dárci se také objevují 

bohatí krajané v zahraničí.

● Pouze málo těchto dárců bylo dárci již za života a minimum z nich 

informovalo neziskové organizace o svém záměru již za života.

● Ve většině případů odkázali dárci hotovost, méně často nemovitosti. Hmotný 

majetek či cenné papíry v minimu případů.



Postoj českých neziskových organizací k tématu 

dobročinné závěti

Co je obtížné:

● Velmi citlivé téma ke komunikaci (společensky nepřijatelné, neetické, 

tabuizované, kontroverzní, obsaženo téma smrti, narušení dosavadního 

vztahu s dárcem)

● Organizace poskytující sociální služby nemohou s tímto tématem oslovovat 

klienty.

● Velká část hovoří o tom, že toto téma neumí komunikovat, neznají legislativu.



Postoj neziskových organizací k tématu 

dobročinné závěti

Co by pomohlo:

● Sdílení zkušeností od organizací, které již dědictví získaly

● Medializace příběhů a příkladů dobré praxe a obecné otevření tématu široké 

veřejnosti

● Právní poradenství a informace

● Školení či návod, jak téma komunikovat



Starší průzkumy koalice Za snadné dárcovství

2014

● Hloubkové rozhovory se 160 seniory v Praze a Hradci Králové: závěť 

považuje za vhodnou formu pomoci 58 % respondentů.

● Anketa serveru Novinky.cz mezi více jak 8.000 čtenáři ukázala, že 82,5 % 

z nich by nevadilo, kdyby jejich příbuzní odkázali část svého majetku na 

dobročinnost. 

2016

● 73 % obyvatel České republiky setkalo s problémy spojenými s dědictvím. 

Závěť pak ve velké míře považují za rozumnou prevenci případných sporů 

mezi pozůstalými.



Několik čísel ze zahraničí

Velká Británie

● celkem 2,56 mld. liber v roce 2016 z dědictví pro britské NNO

● dary ze závětí činí 13% ze všech individuálních darů britských NNO

● 6,2 % lidí odkáže v závěti na dobročinné účely

Rakousko

● celkem 55 mil. euro v roce 2016

● každé desáté euro ze všech darů rakouských NNO je z darů ze závěti


