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Základní odborné pojmy z dané problematiky v anglickém jazyce 5) 

 

dar (gift) 

Dobrovolný převod majetku nezištně a bez protihodnoty. K podstatným náležitostem 

daru patří způsobilost dárce, úmysl dárce, předání daru a přijetí daru. 

 

dárce (donor) 

Cedent, postupitel, příkazce.  

 

dárcovství  ziskových organizací (corporate giving) 

Činnost, v rámci které obchodní či jiná zisková organizace podporuje charitativní 

činnosti a organizace peněžními a jinými dary. Reprezentují způsob, jakým se tyto 

organizace vyrovnávají se svými povinnostmi vůči své obci. 

 

dobročinná organizace (charitable organization) 

Korporace, fond, nebo nadace zorganizovaná a fungující výlučně pro náboženské, 

charitativní , vědecké, a literární či jiné kulturní účely, dále organizace zaměřené na 

ochranu dětí nebo zvířat před násilím, v případě že žádný podstatný příjem z jejich 

činnosti neplyne jejím zakladatelům nebo jiným soukromým osobám. 

 

dobrovolná činnost (voluntary action) 

Nepovinná a neplacená činnost, prováděná ve prospěch druhých nebo ve prospěch 

společnosti. 

 

dozorčí rada (supervisory board) 

Kontrolní orgán neziskové právnické osoby. Dozorčí rada je povinně zřizována 

neziskovými právnickými osobami, do jejichž majetku byl vložen majetek státu nebo 

obce, nebo které užívají nemovitý majetek státu nebo obce a neziskové právnické  

osoby, které podle zvláštních předpisů účtují v soustavě podvojného účetnictví. 

 

filantropie (philanthropy) 

Založena na dobrovolné činnosti pro obecné blaho, na tradici dávání a dělení se       

o základní potřeby nutné k životu. 
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grant (grant) 

Peněžní částka poskytnutá z nadace, fondu, prostředků obchodní organizace, státní 

instituce aj. Obvykle poskytován na základě projektu nebo vypsání konkursu. 

Nesplácí se. 

 

grantová organizace (grant making organization) 

Právnická osoba zřízená za účelem správy majetku, jenž má být investován do 

projektů definovaných statutem. Finanční prostředky přiděluje na základě žádosti      

o grant, která je v souladu s proklamovaným programem. 

 

charita (charity) 

Snaha nebo pokus přispět v dobré víře duchovně, fyzicky, intelektuálně, sociálně 

nebo ekonomicky k rozvoji lidstva vůbec, nebo těm, kteří potřebují pomoc, aniž  by za 

tuto snahu dárce nebo zprostředkovatel očekával nějaký přínos nebo zisk. 

 

individuálně získané finanční prostředky prostředky (grass roots money) 

Všechny finanční prostředky, které organizace získá sama vlastní aktivitou. 

 

místní nadace (community foundation) 

Nadace, jejímž zřizovatelem je některý z organizací samosprávy v určité zeměpisné 

oblasti či komunitě. 

 

nadace (foundation) 

Stálý fond založený a dotovaný z příspěvků pro charitativní, vzdělávací, náboženské, 

výzkumné či jiné povolené účely; organizace nebo sdružení (rozuměj sdružení 

majetku), které poskytuje finanční pomoc universitám, školám, nemocnicím               

a charitativním institucím. 

 

nadační jistina (endowment) 

Peníze nebo majetek daný do svěřenství, aby byl zajištěn pravidelný a stálý příjem 

pro osobu nebo organizaci, pro které bylo svěřenství založeno. V případě nadací 

základní jmění nabyté obdarováním, základní vklad do organizace. 
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nezisková organizace (nonprofit organization) 

Organizace založená k nějakému charitativnímu nebo dobročinnému účelu, nikoli za 

účelem zisku a většinou utvořená podle zvláštních zákonů. Takovýmto společnostem 

je poskytnut zvláštní daňový režim. 

 

občanské sdružení (civic organization) 

Sdružení fyzických i právnických osob, organizace lidí, které váže společný zájem, 

k jehož naplnění je vhodné, účelné a praktické  sdružit činnost a případně i majetek.  

 

obec, společenství lidí (community) 

Komunita lidí, občanů  žijících na území obce, územní celek nebo sdružení lidí 

spojených specifickým individuálním  nebo společenským zájmem. 

 

odvozená podnikatelská činnost (related business activity) 

Zisková činnost, kterou provádí  nezisková organizace. Tato činnost musí být 

specifikována v příslušných zakládacích dokumentech organizace a musí se přímo 

vztahovat k účelu, pro jaký byla organizace založena. 

 

organizace financovaná z příjmů hospodářské činnosti (client-supported 

organization) 

Organizace, která je plně závislá na finančních prostředcích získaných od svých 

klientů. 

 

organizace financovaná z veřejných prostředků (public-supported 

organization) 

Organizace, jež je přímo závislá na finančních příspěvcích veřejnosti. Počet klientů 

není rozhodující. Její úspěch závisí na spokojenosti těch, kdo jí poskytují finanční 

prostředky. 

 

poslání (mission statement) 

Formulace hlavního cíle či cílů dané organizace. Zpravidla odpovídá na otázky: Čím 

se zabýváme? Kdo jsou naši zákazníci? Čím bychom se měli zabývat?, atd. 

 

 



 119 

příspěvky (dues) 

Poplatky, dávky, které platí členové či zaměstnanci organizace pravidelně v daných 

intervalech. 

 

rozpočtová organizace (budget organization) 

Organizace, jejíž příjem a výdaje jsou specifikovány v samostatných kapitolách 

státního rozpočtu na příslušný rok. 

 

ředitel (chief executive officer) 

Řídí činnost neziskové právnické osoby pokud tato činnost není zákonem, zakládací 

listinou, statutem vyhrazena do působnosti sprání rady, popřípadě i jiného orgánu 

neziskové právnické osoby. 

 

sponzorství (sponsorship) 

Podpora aktivit (ať už jsou to dílčí události, organizace, jednotlivci nebo soutěže) 

vnější institucí nebo osobou ke vzájemnému prospěchu obou stran. 

 

správní rada (board of trustees) 

Statutární orgán neziskové právnické osoby. 

 

veřejně prospěšná organizace (public-serving organization)  

Hlavním účelem činnosti je veřejný prospěch a otevřenost široké veřejnosti, tj. všem, 

kteří poskytované služby potřebují. 

 

vládní dotace (government grant) 

Příspěvek, podpora poskytovaná vládou obvykle na předem určený účel. 

 

výroční zpráva (annual report)  

Detailní informace o činnosti v minulém kalendářním roce, která obsahuje: přehled 

vykonávaných činností, roční účetní uzávěrku, výrok auditora k roční účetní 

uzávěrce, přehled o peněžních příjmech a výdajích, přehled rozsahu příjmů v členění 

dle zdrojů, vývoj a konečný stav fondů, stav a pohyb majetku a závazků neziskové 

právnické osoby, úplný objem nákladů, změny zakládací listiny a složení řídících 

orgánů atd. 
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vzájemně prospěšná organizace (mutual benefit organization) 

Přináší užitek pouze určité skupině osob ať již přímo sdružených v  konkrétní 

organizaci nebo jejímu blízkému okruhu. 

 

zakládací listina (articles of association) 

Smlouva o vzniku neziskové právnické osoby, podepsaná všemi zakladateli. 

 

získávání finančních prostředků (fundraising) 

Profesionální, cílená a organizačně i časově promyšlená činnost zaměřená na 

vyhledávání sponzorů. Opatřování a získávání prostředků na podporu veřejně 

prospěšné nebo dobrovolné činnosti, politické kampaně nebo činnosti nějaké 

organizace. 

 

žádost o grant (grant proposal) 

Oficiální dokument reprezentující konkrétní program nebo projekt, kterým se 

organizace chce zabývat. Účelem je získání finančních prostředků na podporu 

daného programu či projektu. 

 


