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Co nás na portálech zajímalo

Dostupnost a zjednodušení darování je 

nepopiratelnou výhodou darovacích portálů, 

zároveň ale jejich prostřednictvím často proteče 

velké množství peněz.

Proto nás zajímaly:

 transparentnost

 dostupnost a srozumitelnost podmínek

 registrace sbírek

 prověřování organizací a sbírek portálem

 ochota vůči dárcům



Které portály jsme posuzovali

Provedli jsme srovnání čtyř největších darovacích 

portálů v ČR.

Vybrali jsme ty, které se zaměřují na podporu 

veřejně prospěšných zájmů a aktivit, převážně 

neziskových organizací. A vynechali ty, které dávají 

prostor podpoře podnikatelských záměrů.

Srovnání byly podrobeny portály:

 Darujme

 Daruj správně

 Donio

 Znesnáze21



Transparentnost - provozovatel

Portál Donio

 uvedeny identifikační údaje společnosti Donio, 

s. r. o., a Nadačního fondu Donio (dříve Donwio), 

a to bez deklarace jejich role

 Donio, s.r.o., uvedena jako pořadatel 

dobročinných sbírek, nikoliv jako provozovatel 

portálu

Darujme Daruj správně Donio Znesnáze21

zřejmý provozovatel ✔ ✔ × ✔



Provozní podmínky

Na všech portálech

 je uveden odkaz na podmínky v záhlaví, zápatí 

či v menu dostupném z jakékoliv části webu

 jsou podmínky srozumitelné i pro laiky

 jsou sekce, kde se nacházejí informace 

o fungování portálu shrnuté a jasně podané

Darujme Daruj správně Donio Znesnáze21

provozní podmínky ✔ ✔ ✔ ✔



Pro koho lze peníze vybírat

 Darujme - pouze pro určité typy právnických osob; fyzické 

jen formou tzv. peer to peer fundraisingu – založením 

výzvy ve prospěch zvolené organizace

 Daruj správně - pouze pro neziskové a příspěvkové 

organizace; komerční subjekty mohou založit spojenecké 

nebo partnerské projekty, které jsou posuzovány 

individuálně a na rozdíl od běžných sbírek jsou 

zpoplatněny

 Donio - o založení sbírky může požádat jakákoliv fyzická 

či právnická osoba s výjimkou politických stran; jsou 

vyloučeny sbírky pro církevní a náboženské účely

 Znesnáze21 – pro všechny právnické i fyzické osoby, 

jejich prostřednictvím však lze vybírat příspěvky pouze 

ve prospěch fyzických osob v nouzi či neziskových 

organizací



Registrace veřejných sbírek

 Darujme - registraci sbírky nepodmiňuje předchozí úřední 

registrací; informace o (ne)konání veřejné sbírky jednotlivých 

organizací na profilu projektu není uváděna

 Daruj správně - prostor pouze sbírkám, které jsou úředně 

registrovány; pomoc s jejich založením

 Donio - uvádí, že lze peníze na portálu vybírat na cokoliv; má 

registrovány dvě široce definované sbírky, není však zřejmé, 

k čemu slouží a jestli jsou do nich zahrnovány všechny projekty, 

kterým portál dává prostor

 Znesnáze21 - portál má registrovanou jednu veřejnou sbírku pro 

všechny své projekty 

Darujme Daruj správně Donio Znesnáze21

úředně registrované veřejné sbírky nepovinné ✔ nepovinné ✔



Poplatek pro dárce

 Darujme - provozní poplatek ve výši 2 %; informace je 

v sazebníku, ne však přímo při darování

 Daruj správně - uvádí jak v sekci Jak to funguje, tak je 

každý dárce na poplatek upozorněn těsně před přispěním

 Donio - v sekci častých dotazů deklaruje, že předává 

100 % z vybraných darů; darovací pravidla však připouští 

možnost využití 5 % vybraných prostředků na administraci 

sbírky; není však jasné, zda k tomu přistupuje

 Znesnáze21 - poplatek 3,96 % využívá na bankovní 

transakce, provoz platební brány a technologickou správu 

portálu

Darujme Daruj správně Donio Znesnáze21

poplatek pro dárce 2 % z daru 1 % z daru

žádný, 

případně do 

5 % z daru 3,96 % z daru



Potvrzení o daru pro daňové 

účely

 Darujme - ani po zaškrtnutí příslušného políčka potvrzení pro 

daňové účely neobdržíte, musíte dále komunikovat přímo 

s obdarovanou organizací

 Daruj správně - potvrzení pouze pro registrované; nelze však 

získat zpětně za dary odeslané před registrací; pak je nutné 

komunikovat přímo s organizací, stejně jako v případě platby 

převodem z účtu

 Donio a Znesnáze21 - po zaškrtnutí zasílají potvrzení o daru 

automaticky obratem na e-mail

Darujme Daruj správně Donio Znesnáze21

potvrzení pro daňové účely × × ✔ ✔



Závěrečné shrnutí

Podrobnosti na www.dtest.cz – článek Srovnání 

darovacích portálů  

Darujme Daruj správně Donio Znesnáze21

zřejmý provozovatel ✔ ✔ × ✔

provozní podmínky ✔ ✔ ✔ ✔

úředně registrované veřejné sbírkynepovinné ✔ nepovinné ✔

poplatek pro dárce 2 % z daru 1 % z daru

žádný, případně 

do 5 % z daru 3,96 % z daru

potvrzení pro daňové účely × × ✔ ✔



Závěr

„ Každý z dárců má svoje priority, nelze tedy 

vyhlašovat jednoznačného vítěze či poražené.

Ti, pro které je důležité snížit si o dar základ daně, 

budou raději volit portály, u kterých se budou moci 

spolehnout, že jim potvrzení o daru zašlou 

automaticky. Pro jiné může být důležitější 

uživatelský komfort, úřední posvěcení sbírek nebo 

množství projektů, ze kterých lze vybírat, a proto 

budou volit jinak. 

Nutno ale říci, že všechny srovnávané portály mají 

určité nedostatky, a je jen na dárcích, které považují 

za závažné a nad kterými s klidem mávnou rukou.

časem vypilují. 6



Děkuji za pozornost !

Eduarda Hekšová

heksova@dtest.cz


