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Zaujal m! název spole"nosti, v jejích# 
prostorách se nacházíme. Pro" jste zvolil 
osobnosti Anglie 17. století?
Jméno v názvu firmy ve mn! v"dy probouzelo d#v!-
ru, proto"e je za ním cosi osobního. A m!lo by navíc 
nést ur$ité poselství. John Locke a Thomas Hobbes "ili 
v dob! utvá%ení kategorií státu, kdy mimo jiné vzniklo 
také r$ení homo homini lupus – $lov!k $lov!ku vlkem. 
Tehdy se %e&ila otázka daní a Thomas Hobbes %ekl, "e 
da' by m!la b(t protihodnotou slu"eb, které poskytuje 
stát ob$anovi. Jeliko" jsme cht!li s kolegou podnikat 
v da'ovém poradenství, byli pro nás tito filozofové jas-
nou volbou.

$eknete mi o daních n!co víc?
Od dob Locka a Hobbese uzavírá stát s ob$anem ne-
psanou smlouvu. Ob$an by m!l v!d!t, co si za svoji 
da' kupuje, a stát by m!l odvedené peníze co nejefek-
tivn!ji vyu"ít. V!%ím, "e platební morálka da'ov(ch po-
platník# vychází z jejich informací o morálce státu p%i 
hospoda%ení s ve%ejn(mi prost%edky. Pokud budou lidé 
v!d!t, "e se s jejich pen!zi zachází smyslupln!, tak se 
m! nikdo nebude ptát, jak sni"ovat své dan!.

Va%e profese je vlastn! postavena na tom, #e 
rozhodnutí vládnoucí moci nejsou mnohdy 
správná a spravedlivá...
Má profese je v jistém ohledu postavena na tom, "e 
chybí víra lidí v to, "e své peníze sv!%ují sv!domit(m 
hospodá%#m. Jejich obavy podlo"ené mediálními kau-
zami je vedou k up%ednost'ování individuálního hos-
poda%ení v rámci své firmy a rodiny. A pot%ebujeme 
státního prost%edníka opravdu v&ude? Pro$ nepomá-
hat víc p%ímo? V"dy) takové ob$anské sdru"ení mo"ná 
sídlí v jedné ulici s podnikatelem. Pro$ se spolu nedo-
hodnou a nepomohou t%eba bezdomovc#m, sedícím 
na rohu jejich ulice? Ve chvíli, kdy se tohle odstartuje, 
bude polovina problém# pry$.

Myslíte si, #e je u nás pro podnikatele 
dostate"ná da&ová úleva za poskytování 
dar'?
Jestli je spravedlivé, "e ten, kdo dává dar, má ze strany 
státu v(hodu v platb! daní? Domnívám se, "e nejspra-
vedliv!j&í by bylo, kdybychom nepodmi'ovali podporu 
a pomoc "ádnou úlevou. Platit pouze takové dan!, kte-
ré stát skute$n! pot%ebuje, a ze svého zisku pak pomá-
hat v&ude tam, kde sami uznáme za vhodné.

Jste "lenem dvou správních rad, jaká je v nich 
va%e úloha?
Úlohu správních rad p%edepisuje zákon. Skute$ná úlo-
ha v&ak vypl(vá z motivace jejích $len#. Cht!jí vyko-
nat a splnit jen to, co p%edepisuje zákon? Cítí pot%ebu 
své ú$asti i v n!$em jiném? Ideální $len má motivaci 
utvá%et n!co v!t&ího ne" je on sám a nese pomyslnou 
pochode'. Správní rada by m!la mít autoritu, b(t dohlí-
"itelem, ale i inspirací. Je vymezením prostoru pro %edi-
tele a pracovníky organizace, kte%í jsou hybnou silou.

Tím, #e p'sobíte zárove& v ziskovém 
i neziskovém sektoru, máte p(íle#itost 
u#ite"ného propojení...

Krom! tzv. „ziskovek“ a „neziskovek“ p#sobím i na aka-
demické p#d!. V&e se p%irozen! dopl'uje. Ve &kole 
mohu p%esv!d$iv!ji mluvit o praxi z podnikání a o tom, 
pro$ by mohlo mít sociální nebo filantropi$t!j&í ná-
dech. V neziskovkách mi spí&e uv!%í, "e ziskov( sektor 
není povinen dát neziskovému ani korunu. 

Zárove' si myslím, "e organizace se ned!lí na zis-
kovky a neziskovky. Pokud bychom je cht!li $lenit, tak 
na subjekty s protipln!ním a bez protipln!ní. P%edstav-
te si nap%íklad na&i pot%ebu bydlet. Ten, kdo si koupí 
byt a hradí nájem, platí protipln!ní. N!kdo ale pot%ebu-
je chrán!né bydlení, které také není zadarmo a je jen 
otázkou, kdo za n!ho tohle protipln!ní zaplatí? A také 
– co se ud!lá pro to, aby tato situace trvala pouze p%e-
chodnou dobu. 

V takové situaci p(ichází ten, kdo chce 
„páchat“ dobro.
Dne&ní neziskovky pova"ují trochu ne&)astn! za pri-
oritu získání sponzora. Vymyslí si bohulibou $innost, 
rozhodnou se ji d!lat na pln( úvazek, pot%ebují pla-
ty, materiál, kancelá%e atd. a tudí" automaticky n!ko-
ho, kdo to v&echno zaplatí. *)astnou prioritou by byla 
idea, nápad, nad&ení… Svou dobro$inností zam!stnat 
p%edev&ím sám sebe a ud!lat p%ednostn! to, co mohu 
sám bez velk(ch dotací. Ubytovat t%eba na t(den bez-
domovce a b!hem toho t(dne mu pomoci najít prá-
ci. S velk(mi plány je spojená nutnost velk(ch finan-
cí. Velk(ch plán# má mnoho lidí a vzniká tak zvlá&tní 

boj o peníze. Dárci jsou dezorientovaní – nemají zp#-
sob, jak hodnotit efektivitu „dobr(ch zám!r#“ – a v(b!r 
pak nemusí padnout na toho opravdu nejlep&ího. A na 
dlouhodobé zklamání dárce je „zad!láno“.

Doporu$il bych proto znovuprobudit schopnosti lidí 
n!$emu uv!%it. Kdy" jedinec, dva lidé nebo t%i v ne-
ziskovce uv!%í svému poslání a n!co do n!ho sami 
investují, doká"í p%esv!d$it i potenciální sponzory, "e 
práv! oni jsou ti nejzdatn!j&í a svou $innost budou d!-
lat nejefektivn!ji. M!li bychom se zkusit v&ichni vrátit 
o kousek zpátky – k  nad&ení a prvotní my&lence, pro$ 
pomáhat. Portfolio cest, jak pomáhat, bych roz&í%il 
o skromn!j&í, p%ím!j&í a efektivn!j&í cestu, která není 
závislá na energii n!koho jiného, na energii sponzora.

V&e na celém sv!t! uvádí do pohybu pot%eba. N!-
kdo má pot%ebu pomáhat, jin( pot%ebuje, aby mu bylo 
pomo"eno. Dv! tendence, spojující se jako magnet. 
Ti, kte%í pomáhají, uspokojují toti" p%edev&ím svoji 
pot%ebu, by) mnohdy nev!dom!. Poznáme to, pro-
to"e svou práci d!lají s entuziasmem. Jinak by trp!li 
a jednalo by se vlastn! o ob!). Pomáhajících se ptám: 
„Pro$ to d!láte?“ Odpov!+ „abych pomohl,“ m! neu-
spokojuje. A tak se ptám, pro$ chce doty$n( pomáhat. 
„Aby na tom ten $lov!k byl lépe,“ %íká. „A pro$ vám zá-
le"í na tom, aby na tom byl lépe?“ pídím se. „No proto, 
aby...“ A nakonec p%ipustí, "e mu to d!lá dob%e a má 
dobr( pocit. Jde o zdrav( egoismus v nás – cítit se 
dob%e. To je nejp%irozen!j&í hnací síla. Za v&ím je $lo-
v!k a jeho motivace uspokojit své pot%eby. V ka"dém 
z nás je dobro a máme pot%ebu ho jednak &í%it, jednak 
vyhledávat. Jako kdy" svou sví$kou zapálím je&t! dal&í 
plamínky. O svou sví$ku nep%ijdu, ale získám – t!&ím 
se z více sv!tla a tepla.

Jednotlivec má tedy motivaci, a co dál?
Ve chvíli, kdy si $lov!k zodpoví otázku Pro$?, tak nad 
odpov!dí na otázku Jak? by m!l p%em(&let pon!kud 
skromn!ji a za$ít tam, kde momentáln! je. Prost! roz-
hlédnout se kolem sebe. Kde m#"e pomoci te+ hned, 
sám, v n!kolika minutách? Kde zítra, s kamarádem t%e-
ba celou hodinu? A pokud organizovan!, pro$ nena-
bídnout pomoc u" funk$ní organizaci? T%eba dobrovol-
nicky. Myslím si, "e sou$asn( trend by mohl stav!t na 
posílení stávajících organizací o lidskou práci. Ne jen 
proto, aby lidé smyslupln! vyu"ili sv#j voln( $as, ale 
aby inspirovali ostatní, p%edev&ím pak sponzory.

Uvedu p%íklad: Mám bohulib( cíl, zalo"ím ob$an-
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V"e na celém sv#t# uvádí 
do pohybu pot$eba. N#kdo 
má pot$ebu pomáhat, jin% 
pot$ebuje, aby mu bylo 
pomo&eno. Dv# tendence, 
spojující se jako magnet. 
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Podstatou "lov!ka 
je dobro

S Ing. Franti"kem Francírkem Ph.D. jsem se se"la v místnosti 
akciové spole'nosti Locke & Hobbes a.s., jejím& je zakladatelem 
a v ní& zastává funkci p$edsedy p$edstavenstva. Stejn# tak jsme 
se ale mohli sejít v místnosti jin%ch organizací. Zalo&il Nadaci táta 
a máma a je v ní po dvanáct let p$edsedou správní rady, obecn# 
prosp#"nou spole'nost Informa'ní st$edisko Mikulá", spoluzakládal 
ob'anské sdru&ení (lov#k hledá 'lov#ka, byl p$i vzniku Nada'ního 
fondu Romana )ebrleho, kde p*sobí jako místop$edseda správní 
rady. Zárove+ je 'lenem Komory da+ov%ch poradc* (R a (eské 
komory odhadc* majetku, spole'níkem spole'nosti Audit 
Aliance s.r.o., 'lenem Katedry ve$ejn%ch financí V)E a "kolí pro 
vzd#lávací agenturu Intes.
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ské sdru"ení a p#jdu za sponzorem, kterému %eknu, "e 
budu d!lat toto dobro, a zeptám se ho, zda-li by mi fi-
nan$n! nepomohl. A on je oprávn!n mi %íct: „Ano, p#-
jdeme do toho spole$n!, budeme partne%i. Skute$ní 
partne%i. Co" znamená, pokud si »odtrhnu od úst« ur-
$ité mno"ství pen!z, uka" mi, jak( vklad dá& ty. ,eho 
se ve prosp!ch spole$né pomoci vzdá&?“ A já mohu 
t%eba nabídnout, "e si nenechám proplatit celou pra-
covní dobu. Investuji sv#j $as.

Proto mají lidé v neziskovkách nízké platy?
Je spousta teorií a spekulací o tom, "e v neziskovkách 
mají lidé málo pen!z. Nem#"eme to brát jako pau&ál-
ní pravdu. Nerozli&ujme u" kone$n! práci pro ziskovky 
a práci pro neziskovky, ale jen práci dob%e $i &patn! 
odvedenou. D#le"itá je pak i schopnost mana"er#. Ve 
chvíli, kdy cht!jí kvalitního $lov!ka, o$ekávají zodpo-
v!dnou a samostatnou práci, musejí nabídnout odpo-
vídající ohodnocení.

Sna"ím se bourat m(ty. V $em je peka% mén! obec-
n! prosp!&n( ne" ten, kdo zdarma rozdává jeho roh-
líky? V poslední dob! jsem a" alergick( na v!tu: „My 
jsme z neziskovek, my pomáháme.“ Jsem p%esv!d$e-
n(, "e pomáhá ka"d( $lov!k na sv!t!. Sv(m bytím, 
svou prací. Pomáháme v&ichni a mnohdy paradoxn! 
nejprve v&em ostatním, nikoli prioritn! sob!. Instruk-
tá" letu&ek je tak pou$ná: „Nejprve nasa+te d(chací 
masku sob! a a" poté va&im d!tem.“ Musíme nejprve 
pomoci sami sob! v tom smyslu, abychom v!d!li, kde 
stojíme, kdo jsme a co chceme. Ve chvíli, kdy toto bu-
deme v!d!t a budeme s tím ztoto"n!ní, budeme sta-
biln!j&í a získáme odstup, p%ehled a budeme i svou 
práci d!lat lépe. Nezat!"ovat okolí negativními my&-
lenkami, emocemi a mezilidsk(mi konflikty je pravé 
a skute$né podhoubí filantropie a dobro$innosti. Ve 
chvíli, kdy se bude skupinka lidí handrkovat, jak rea-
lizovat n!jak( projekt, musí se vrátit zpátky k p#vodní 
my&lence, dotankovat benzín do nádr"e zvané motiva-
ce, získat dal&í smysl... a najednou bude $lov!k v!d!t 
víc, bude se snáze rozhodovat o tom, co je&t! ud!lat 
a $eho se vzdát. Tak to prost! je.

Sou"asná realita je trochu jiná...
Na&im myslím vládne technokracie. Postupy, pou$ky, 
marketing… Energie se hledá u sponzor#. A zapomí-
ná se na vlastní p%íklad, kter( je nejmocn!j&í inspira-
cí. D!lám to a to a a) se p%idá ten, kdo na to má sílu. 
Mnohdy má $lov!k sílu postarat se jenom sám o sebe. 
Co" je ale skv!lé, proto"e nevytvá%í zát!" spole$nosti. 
Nechceme p%ece po bezdomovcích, aby se z nich stali 
dobrovolníci a %editelé neziskovek? Chceme, aby se po-
starali sami o sebe. 

Jedna z m(ch $inností m! spojuje s opu&t!n(mi 
d!tmi. Je n!kolik otázek: Podporovat d!tské domy? 
P!stouny? Vzd!lávat d!ti, aby se v "ivot! uplatnily, 

nebo jít cestou, aby byla funk$ní rodina a d!ti z ní ne-
odcházely? Aby ty, které musí odejít, si nevzaly nega-
tivní p%íklad a byly vychovávány k partnerství, k odpo-
v!dnosti? Na v&e je mnoho projekt#. Kter( ale sp!je 
k vy%e&ení problému? 

Máte na mysli jít ke ko(en'm?
Chceme m!nit sv!t, ale máme odvahu zm!nit sami 
sebe? To je první kr#$ek, tam poj+me za$ít. A jako ce-
listvá osobnost se rozvá"n! pus)me i do organizované 
pomoci. Ka"d( projekt by m!l b(t rad!ji co nejskrom-
n!j&í, ale spln!n( na 100 %, ne" ambiciózní a spln!n( 
na 2 %. Leckdy se uká"e, "e m!l $lov!k oslepen( vidi-
nou sv(ch altruistick(ch p%ání zcela nereálné o$ekává-
ní, prohospoda%il spoustu pen!z a nesplnil sv#j cíl. D#-
v!ra dárce se ztrácí tak snadno… M!l jít po kr#$kách 
jako dít!. A za$ít u sebe, od základních v!cí – nehádat 
se, mít stále dobrou náladu...

...to u# by bylo o duchovnu.
Sv!t bychom nem!li &katulkovat na hmotn( a duchov-
ní, ale p%ipomenout si princip, z n!ho" jsme utkaní. V!-
%ím na podstatu $lov!ka, která m#"e inspirovat a pod-
po%it konání, a) u" se doty$n( sám jednorázov! postará 
o bezdomovce, má nada$ní fond, je pravideln(m dob-
rovolníkem nebo chce zalo"it ob$anské sdru"ení. Ve 
chvíli, kdy má motivaci a entuziasmus, si svoji cestu 
najde nebo vytvo%í. Má ji mnohem snaz&í ne" n!kdo, 
kdo si p%e$te bro"urku nebo dá na tzv. osv!d$ené ná-
vody. Ten má k dispozici jen neosobní postup...

...„kucha(ku“.
Ano. Mohu to podle ní zkusit a v#bec to nemusí do-
padnout &patn!, ale $asto zám!r dopadne lépe, kdy" ji 
nahradím intuicí a selsk(m rozumem. Ve vztahu k "en! 
p%ece intuitivn! vím, kdy jí mám dát kv!tinu, zarecitovat 
ver& a kdy jen odnést t!"kou nákupní ta&ku. Kdy" se ne-
ziskovka uchází o p%íze' sponzora, jde také o namlou-
vání. Do jednání vstupují sympatie, touha jít spole$nou 
cestou, v!domí, "e m#"eme více dokázat spole$n! ne" 
ka"d( sám. A m!li bychom zachovávat rovnováhu toho 
vztahu, aby sponzor netrp!l pocitem: „Já jsem pán, já 
to platím!“ On, p%i v&í úct! k n!mu, toti" pouze participu-
je. S dárcovstvím sou$asn! dostává nezanedbatelnou 
p%íle"itost. Je doslova obdarován mo"ností, aby jeho 
zisk a jeho peníze byly smyslupln! zhodnocené a za-
nechaly na tomto sv!t! trvalej&í stopu. V&ichni dáváme 
a dostáváme. Jedná se o v(m!nu energií.

Sponzo%i nesly&í moc rádi, "e je na tom n!kdo 
opravdu &patn! a oni by mu m!li pomoci. Odpoví vám: 
„Já na tom byl také &patn! a nikdo mn! nepomohl.“ 
Je nutné zm!nit platformu. Nabídnout sdílení. On má 
peníze, je úsp!&n(, ale chybí mu pocit smysluplnosti, 
kter( máte vy, kdy" vidíte vd!$n( pohled a úsm!v. Je 
t%eba p%ijít za sponzorem s nabídkou, nikoli se "ádostí. 

Tenhle nov( rozm!r spolupráce ho t%eba zaujme. M#"e 
to znít absurdn!, ale tak to je! Ka"d( z nás – sponzor, 
pot%ebn(, pomáhající – chce cítit v srdci a v du&i dobro. 
Máme to v genech. A s tím nic neud!láme. 

K tomuto nadhledu jste dosp!l zku%enostmi?
M#j za$átek byl standardní. Poslal jsem slo"enkou 

p%ísp!vek a ochutnal, jaké to je. Pak jsem se sna"il po-
moci n!komu konkrétnímu, konkrétní skupin!, v!t&í 
skupin! a vznikla pot%eba vytvo%it organizaci... Klasic-
ká cesta, která je sice d#le"itá, av&ak z mého dne&ní-
ho pohledu poznání je d#le"it!j&í v!domí, "e jsem se 
o n!co pod!lil a stal se tak $ástí n!$eho v!t&ího. -e 
n!kam pat%ím, "e se na mn! m#"e n!kdo spolehnout, 
"e jsem silnou lidskou bytostí a na základ! této $ás-
ti zdravého egoismu tak m#"e fungovat spousta pro-
sp!&n(ch v!cí.

Nezdá se vám, #e neziskov) sektor je mírn! 
p(ehlcen)?
Organizacemi a projekty mo"ná. Motivací, anga"ova-
ností a ú$astí ka"dého jednotlivce nikoli. -ivot je jedna 
velká hra. V jakoukoliv chvíli se $lov!k m#"e ocitnout 
v r#zn(ch "ivotních situacích. Nejsme jednou prov"dy 
v roli pomáhajících. Málokdo je ve svém "ivot! jenom 
dárce a nikdy nepot%eboval n!jakou pomoc. Ptám se 
na to i student#, kte%í leckdy netu&í, "e jsou p%i v(u-
ce p%íjemci n!$í podpory. Jednou mne sponzor vyzval: 
„Zkuste m! p%esv!d$it o tom, "e se i mn! t(ká problém 
d!tí v d!tsk(ch domovech.“ Odpov!d!l jsem: „Bude se 
vás t(kat v okam"iku, kdy se va&e dcera potká s chlap-
cem, kter( v n!m vyr#stal, zamilují se a budou mít dít!. 
Vá& ze) si toti" do vztahu s va&í dcerou p%inese zát!" 
citové deprivace a tu p%edá va&emu vnukovi.“

Ve v)"tu va%ich aktivit mn! krom! státní 
správy je%t! chybí politika.
Politika je v mém vid!ní sv!ta uchopení moci, aby mohl 
kdosi cosi %ídit a vést. Nepokládám se za lídra, ale za ja-
kéhosi v!rozv!sta. V!%ím, "e inspirací se dá zm!nit úpl-
n! v&echno. Poj+me to ud!lat tak, aby se spole$nost 
i díky neziskovkám za$ala m!nit odspodu. Cht!jme po 
zákonodárcích zm!ny, ale za$n!me u sebe. V %e$i ne-
ziskovek: „P%esv!d$me sponzora, "e si od n!j bereme 
jenom tolik, kolik opravdu pot%ebujeme a sami dáváme 
minimáln! to samé.“

Vy jste vlastn! vizioná(...
Jsme jím nutn! ka"d(, vize je za$átkem v&eho. U" Al-
bert Einstein prohlásil, "e p%edstavivost je d#le"it!j-
&í ne" znalost. Zajímám se momentáln! o kou$ování, 
o v!t&í mo"nosti rozvoje potenciálu nás sam(ch. Dnes 
ráno jsem si rituáln! p%e$etl pár stránek z knihy Nor-
berta Fabiána ,apka o lidské nálad!. Není tajemstvím, 
"e kvalitu "ivota v$etn! na&í v(konnosti ovliv'uje nejví-
ce práv! nálada. Co tajemstvím mo"ná dosud z#stává, 
je fakt, "e o své nálad! si rozhodujeme jen my sami. 

Jak to vlastn! v%echno "asov! zvládáte?
*patn!. M!l bych chodit se zavázan(ma o$ima, proto-
"e ve chvíli, kdy vidím p%íle"itost, tak po ní sko$ím a za-
$nu se o ni starat. Jako kdy" vidíte poran!ného ptá$ka 
a ujmete se ho.

Schváln! jsem vám nedal vizitku, abych neakcen-
toval jednu svou roli, proto"e bych musel mít i vizitku 
syna, partnera, otce... A to jsou role mnohem d#le"i-
t!j&í ne" ty, kter(mi vyd!láváme. A pracovní role? Ty 
$lením na ob"ivu – to, co m! "iví, na u"itek – to, co 
má n!jak( smysl pro druhé, a na zábavu – to , co m! 
baví. M(m p%áním je tyhle role jednou spojit dohro-
mady a b(t spisovatelem. Rád bych vytvá%el poselství, 
které by bylo n!jakou energií, pohnutkou, vitamínem 
$i pomocníkem k tomu, aby se $lov!k zastavil a zap%e-
m(&lel, kdo je a pro$ tady vlastn! je.

EVA PAVLATOVÁ
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