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Ve dnech 2. – 3. prosince 2015 proběhl druhý ročník festivalu 
Open Up! organizovaného Aspen Institute Prague ve spolupráci 
s  organizací Plzeň 2015, o.p.s. Konference v  plzeňské Kreativní 
zóně DEPO2015 měla za cíl přiblížit téma creative placemaking, 
neboli oživování měst za využití umění a kultury. Tento koncept 
byl druhý den podroben hlubší analýze v rámci expertních setkání 
v pražském DOXu.



KONFERENCE Středa, 2. prosince
DEPO2015



Virtuální nástroje ve službách města

První diskusní blok se zaměřil na využívání digitál-
ních technologií při zapojování občanů, mapování 
a městském plánování. O své zkušenosti se podě-
lili maďarský urbanista a sociolog Levente Polyák, 
ředitel občanského sdružení KVAS Jakub Deml, 
Michal Lehečka z Anthropictures a Luděk Slouka 
ze společnosti MasterCard Europe. Debatu mode-
roval koordinátor Fondu Otakara Motejla Michal 
Tošovský. 

Podle vystupujících jsou sociální média jedním 
z významných prostředků ke zlepšení komunitní-
ho života z  hlediska demokratizace, propojování 
občanů a oživení lokalit. Příkladem může být pro-
jekt Skryté město, který představil Jakub Deml. 
Jedná se o alternativního městského průvodce 
v podobě mobilní aplikace a online mapy. Místní 
obyvatelé v roli průvodců pomáhají návštěvníkům 
poznat město z jejich vlastní perspektivy v rámci 
unikátní zážitkové trasy. Virtuální nástroj zde fun-

guje jako platforma pro propojení místních obyva-
tel nejen s turisty, ale i s lokální komunitou, která 
může místo bydliště nahlídnout zcela novým způ-
sobem. 

Vystupující však shodně upozornili, že virtuální 
nástroje by neměly být vnímány jako cíl, ale pouze 
jako prostředek či katalyzátor. Jedním z důvodů 
je, že některé skupiny obyvatel k nim nemají pří-
stup. Kulturní strategie by proto měly zohlednit, 
že například senioři nebo sociálně slabší obyvate-
lé nemusí nutně disponovat počítačem a přístu-
pem k internetu. 

Ačkoliv mobilní aplikace nemůže využívat kaž-
dý, mnohdy se podepisují na zlepšení života celé 
komunity. Levente Polyák popsal aplikaci, která 
úspěšně sloužila ke zviditelnění nevyužívaných 
městských ploch. Aplikace měla přímý vliv na to, 
že občané začali více obývat některé oblasti a 

Konferenci otevřel příspěvek Tomase Dieze Ladery z organizace Fab Lab Barcelona, 
která je součástí Institute of Advanced Architecture of Catalunya. Termín fab lab 
(fabrication laboratory) označuje dílnu nabízející jednotlivci moderní technické pros-
tředky pro digitální výrobu (např. 3D tiskárnu). Jen v Evropě existuje síť bezmála 300 
fab labů, které jsou vzájemně propojeny prostřednictvím sdílených dat. Ta umožňují 
produkci výrobků i v jiném městě, než kde jsou navrženy, což přispívá k efektivnímu 
využívání zdrojů. Inovativní přístup k produkci, zahrnující práci s moderní technologií 
či využívání lokálních zdrojů, se významně podílí na udržitelném rozvoji místa. Další 
metody, které vedou k úspěšnému oživení měst za využití umění a kultury, byly roz-
vedeny v následujících diskusních panelech.



sdružovat se na místech, která do té doby pova-
žovali za „mrtvá“. Následně Polyák shrnul výhody, 
které virtuální nástroje přináší: interaktivita, parti-
cipace, networking, transparentnost a zprostřed-
kované služby typu crowdfunding. 

Z hlediska využívání digitálních nástrojů je důle-
žité zajistit, aby veřejnost těmto nástrojům rozu-

měla a uměla s nimi pracovat. Strategie pro jejich 
využívání by se tedy měly zaměřit i na vzdělání. 
Pokud občané, neziskový sektor, politici a další 
klíčoví aktéři budou schopni efektivně užívat mo-
derní technologie, mohou se výrazně utužit vazby 
v komunitě a zlepšit životní úroveň v dané lokalitě.

Politika inovací – spolupráce veřejného  
a soukromého sektoru a občanů

Pozvání do druhé panelové diskuse, moderované 
Davidem Kašparem z projektu k  r e p (Kreativní 
Praha!), přijali Kriszta Csala z budapešťského De-
sign Terminál, radní pro kulturu Městské části 
Praha 7 Hana Třeštíková a ředitel Creative Indus-
try Košice Michal Hladký. Výrazná část diskuse se 
zaměřila na otázku, jak do místní politiky více za-
pojit občany. Politici by měli podle hostů své kro-
ky založit na větší otevřenosti a vstřícnosti. Hana 
Třeštíková, která je zároveň i filmovou producent-
kou, například ke své nové roli v politice přistu-
povala jako k dalšímu projektu. Ihned po nástupu 
do funkce si vytipovala jednotlivce a kulturní in-
stituce, s nimiž by měla komunikovat, a přímo je 
oslovila. Tento proaktivní přístup často způsobil 
překvapení, ale vždy byl pozitivně přijímán. 

Michal Hladký přispěl do diskuse zkušenostmi 
z přípravy a realizace projektu Košice 2013, Evrop-
ské hlavní město kultury. Pokud by se měl znovu 
podílet na přípravě takového projektu, neřekl by 

si o více peněz, ale o lepší spolupráci ze strany 
města. Hlavní poslání své organizace vidí v  roli 
mediátora spíše než organizátora kulturních akcí. 

Pozitivně vidí roli zprostředkovatele i Kriszta Csala 
z Design Terminálu. Ten funguje jako pojítko mezi 
státem, městem, místními iniciativami a podni-
kateli.  Původně toto centrum pro kreativní prů-
mysly začínalo jako tzv. grassroot iniciativa neboli 
organizace, která roste na základě impulsů zespo-
da. Až později začal Design Terminál spolupraco-
vat s Ministerstvem lidských zdrojů a postupně si 
získal jeho důvěru. V současnosti funguje jako re-
nomovaná instituce, která spojuje město, design 
a technologie. Právě tento přesah mezi obory a 
spolupráce více sektorů představují klíčové cha-
rakteristiky moderních kulturních institucí, na něž 
se zaměřil další panel.

Moderní kulturní instituce

V rámci třetího bloku vystoupilo nejvíce zahranič-
ních hostů – zúčastnili se jej Agata Etmanowicz, 
viceprezidentka Impact Foundation, která se po-
dílí na fungování  Fabryka Sztuki v polské  Lodži, 
ředitel Tabačka Kulturfabrik v Košicích Peter Rad-
koff, Kim Tuin z NDSM Amsterdam a Jiří Sulženko, 

programový ředitel organizace Plzeň 2015. Role 
moderátorky se ujala prezidentka Fóra kreatívné-
ho priemyslu Zora Jaurová, podle níž je přeměna 
tradičních kulturních institucí zapříčiněna mimo 
jiné technologickým vývojem, který má vliv na de-
mokratizaci kultury a její dostupnost. 



Hosté se shodli na významu konstruktivní diskuse 
se zástupci města a ostatními klíčovými aktéry. 
V dnešní době totiž publikum vyžaduje interakti-
vitu a mnohdy i zapojení do procesu rozhodování, 
což lze vnímat jako jeden z hlavních rysů moder-
ních kulturních institucí. Ty se vedle angažovanos-
ti lokální komunity dále vyznačují multifunkčností 
prostoru a diverzifikovanou nabídkou služeb, které 
mnohdy přesahují pole kultury. Příkladem může 
být Tabačka Kulturfabrik, která se snaží uspokojit 
rozmanité potřeby místních občanů tím, že vedle 
kulturního programu nabízí například kurzy jógy 
či cestovatelské přednášky.

Jednotlivé moderní kulturní instituce se od sebe 
mohou v mnoha ohledech lišit. Často však právě 
netradiční přístup bývá významnou inspirací pro 
ostatní instituce. Tak tomu bylo v případě Fabryky 
Sztuki která je unikátní svým právním statutem 
(partnerství soukromého a veřejného sektoru), 

funkcí (nabízí kulturní aktivity, komerční služby, 
inkubátor ad.) a způsobem vícezdrojového finan-
cování. Svým specifickým zřízením a fungováním 
se Fabryka Sztuki stala vzorem pro další nejen 
kulturní instituce v Polsku. 

Důležitost spolupráce veřejného a soukromého 
sektoru zmiňuje i Kim Tuin na příkladu NDSM – 
bývalé loděnice, která nyní funguje jako kulturní 
centrum. Kooperace různých sfér je velmi přínos-
ná, protože podporuje různorodou dramaturgii 
a otevírá nové možnosti financování. Stále však 
musí být ve strategii přítomna společná vize, kte-
rá vede ke konstruktivnímu dialogu a uspokojení 
potřeb všech zúčastněných. Podmínkou je zapojit 
do fungování všechny jedince, protože lidský fak-
tor je jeden z nejdůležitějších aspektů, které for-
mují podobu kulturní instituce.

Inovativní zdroje financí

Posledním diskusním panelem provedl Martin 
Leskovjan, iniciátor a zakladatel nevládní nezisko-
vé organizace Fair Art. V debatě vystoupili Štěpán 
Kubišta, manažer multifunkčního kulturního pro-
storu Jatka78, Jan Zbirovský, executive manager 
projektu pro peer-to-peer financování Zonky, a 
o své zkušenosti ze zahraničí se podělil Micha-
el Badics, ředitel Ars Electronica Solutions z  ra-
kouského Lince. V rámci panelu se hosté zaměřili 
na méně tradiční způsoby financování kulturních 
projektů, kterými mohou být například peer-to
-peer platformy nebo vícezdrojové financování. 
Jejich inovativnost spočívá zejména v další přida-
né hodnotě, kterou projekty či organizace kromě 
finanční částky získají. 

Financování peer-to-peer představuje model, kdy 
autoři získávají peníze na své projekty přímo od 
ostatních lidí, které musí zaujmout a získat jejich 
důvěru. Příkladem takového financování může být 
crowdfunding nebo peer-to-peer půjčky. U crowd-

fundingu je důležité oslovit co nejširší komunitu 
lidí, klíčová je tedy atraktivita projektu či zajíma-
vé odměny. To se podařilo v  případě kulturního 
prostoru Jatka78, který na portálu Hithit.cz vybral 
téměř 2,5 milionu korun. Jak ale uvedl Štěpán Ku-
bišta, v  případě Jatek nebyla hlavním přínosem 
kampaně finální vybraná částka (i když ta byla vel-
mi pozitivním překvapením), ale především rozší-
ření okruhu potenciálních diváků. Signál od lidí, že 
o něco takového stojí, je totiž v případě divadelní-
ho projektu obzvláště důležitý. 

Největším přínosem Zonky je podle Jana Zbirov-
ského zpětná vazba od investorů, kterou lidé žá-
dající o půjčky mohou dostat. Peníze navíc mohou 
získat i lidé, kteří by s  tradiční půjčkou v  bance 
neuspěli, protože  například pracují na volné noze. 
Díky tomu, že ve vztahu nefiguruje žádná institu-
ce, je systém nastaven tak, aby všechny strany 
dosáhly profitu. Během šesti měsíců od spuštění 
platformy se ukázalo, že lidé mají o peer-to-peer  



půjčky zájem a to, že si klienti půjčují od konkrét-
ních lidí, u nich navíc vede k větší zodpovědnosti a 
mají tak silnější motivaci své půjčky splácet. 

Michael Badics na příkladu Ars Electronica Solu-
tions představil fungující model kombinovaného 
financování kulturní instituce. Ta své aktivity fi-
nancuje jek samostatně skrze prodej lístků, tak ze 

státního rozpočtu díky příspěvkům Ministerstva 
kultury. Důležité jsou ale i pravidelné příspěvky 
členů, kteří kolem instituce vyváří komunitu po-
dobně jako v případě crowdfundingu. Zde se navíc 
jedná o podporu dlouhodobou.

 
Soutěž Open App!
Po konferenci měli návštěvníci možnost sezná-
mit se s  autentickým industriálním prostorem 
DEPO2015 v rámci prohlídky vedené zaměstnanci 
této kulturní instituce. Program prvního dne byl 
završen vyhlášením vítěze soutěže Open App!, 
v níž porota ocenila nejlepší návrh aplikace zamě-
řené na aktivování komunity. Hlavní cenou byla 
finanční podpora 50 000 Kč určená na realizaci 
projektu a možnost účasti na vzdělávacím progra-
mu Kreativní inkubátor DEPO2015 v Centru krea-
tivního podnikání v Plzni.

 

Vítězem se stal projekt Na ovoce, který dnes již 
funguje na stejnojmenném webovém portálu a 
v základní verzi i jako mobilní aplikace. Jak napoví-
dá název, aplikace mapuje volně rostoucí ovocné 
stromy, keře a byliny, a umožňuje tak zájemcům 
tyto volně dostupné přírodní zdroje využívat. Au-
toři projektu Kateřina Kubánková a Ondřej Nejedlý 
představili plánované rozšíření projektu, který by 
v budoucnu mohl mapovat i zpracovatele ovoce a 
pomáhal by tak rozvíjet lokální hospodářství. Fi-
nanční odměnu výherci využijí na vývoj aplikace, 
která umožní mapovat ovocné stromy, keře a byli-
ny i v off-line režimu.



EXPERTNÍ SKUPINY Čtvrtek, 3. prosince
Centrum současného umění DOX



Virtuální nástroje ve službách města

První workshop, kterým provázela Michaela Ry-
bičková z  Fondu Otakara Motejla, se zaměřil na 
Virtuální nástroje ve službách města. Jeho výstu-
pem bylo hodnocení aktuální situace a vymezení 
tří oblastí, které by se měly do budoucna zlepšit 
(viz níže). Moderátorka v úvodní části představila 
několik aplikací včetně informací o jejich dopadu:

 → Second city zoning 
 Chicago (cca 2,7 mil. obyvatel) 
 Podává informace jednoduchou a hravou   
 formou (inspirace hrou SimCity), 5000 - 6000  
 unikátních návštěv, asi 60 % je odborná ve-  
 řejnost (plánovači, architekti).

 → ZměnyPrahy 
 Arnika - Praha (cca 1,24 mil. obyvatel) 
 Přehledná databáze změn v územním plánu 
 Prahy, necelých 6000 unikátních návštěv 
 za rok.

 → Mám připomínky 
 Nesehnutí, 2014 
 Skrze jednoduchou aplikaci se k územnímu   
 plánu sešlo 686 připomínek, obyvatelé také  
 podpořili 42 693 připomínek místních iniciativ.

Účastníci kulatého stolu se shodli, že digitální 
technologie mohou pomoci rozvoji měst a posí-
lení občanské angažovanosti, nicméně je nutné 
mít na paměti, že samotné technologie nejsou 
samospasitelným řešením, ale pouze nástrojem. 
Aby například sloužily k zapojování občanů, vždy 
musí být provázány i s „off-line“ světem - s ohle-
dem na „digital divide“, čili vyloučení některých, 
především věkových, skupin. 

První oblastí pro zlepšení je samotný přístup k in-
formacím. Je nutné, aby dostupná data byla kva-
litní (čili např. uspořádaná do kategorií, zveřejněná 
v otevřeném formátu kompatibilním se standard-
ními technologiemi) a dostupná všem. Především 
první požadavek však bývá často problematický. 
Tomu by mohly do budoucna pomoci podrobné 
směrnice, které by zveřejňování určitých dat ne-
jenom uzákoňovaly, ale i jednotně upravovaly je-
jich formát. K tomu je samozřejmě zapotřebí vůle 
politiků a úředníků, čemuž by měla pomoct jejich 
osvěta v  této oblasti. Důležitá je výměna zkuše-
ností s inovátorskými městy (Děčín, Psáry), která 
může pomoci rozptýlit zbytečné obavy (např. tý-
kající se časové nebo technické náročnosti).

Mezi základní kroky k dosažení těchto cílů podle 
účastníků patří:

 →  Zveřejňování dat v otevřeném formátu či jejich 
automatické generování jako technická podmínka 
zadání veřejných zakázek na nové IT systémy. 

 → Zřízení pozice koordinátora dat v rámci samo-
správ.

 → Co se obsahu otevřených dat týče, mezi dato-
vými soubory, které účastníci setkání vyjmenovali 
jako potenciálně užitečné a podnikatelsky zajíma-
vé patří: informace o prostorech k nájmu a jejich 
ceny, rozpočty veřejných institucí, kriminální sta-
tistiky, dopravní informace (počet odtažených aut, 
zábory, data o pohybu prostředků veřejné dopra-
vy v reálném čase), informace o demonstracích.



Dostatek kontextu k poskytovaným informacím je 
druhá oblast, kterou je třeba posílit a která s ote-
víráním dat úzce souvisí. Teprve v momentě, kdy 
jsou instituce ochotné spolupracovat a všechny 
zúčastněné strany mají dostatek informací, může 
docházet k rozvoji společnosti jako celku. V této 
souvislosti je důležité podporovat politickou vůli 
ke zveřejňování dat skrze vysvětlování pozitivních 
dopadů a argumentů pro otevření dat (vznikají 
z našich daní, umožňují zlepšovat služby pro ob-
čany, mají obrovský komerční a podnikatelský po-
tenciál, mohou zefektivnit komunikaci mezi úřa-
dy). 

Poslední klíčovou oblastí je dostupnost konkrét-
ních nástrojů či aplikací, které by pomohly se za-
pojením občanů. To je nejvíce relevantní pro územ-
ní plánování či služby samosprávy, kde je důležitá 
efektivní víceúrovňová komunikace. Není vždy 
nutné vytvářet nové aplikace, efektivní může být 
i využití již existujících nástrojů. Příkladem mohou 
být města, která pro komunikaci s veřejností na 
všech úrovních využívají sociální sítě, jako je Twi-
tter (jako například španělské město Jun). Důle-
žitou roli v tomto ohledu hrají také komunitní ko-
ordinátoři, kteří mohou pomáhat se zapojováním 
občanů i v off-line rovině. 

Politika inovací

Další kulatý stůl s názvem Politika inovací, kterým 
provázel kulturní manažer David Kašpar, se zamě-
řil na inovativní přístup ke spolupráci veřejného, 
soukromého a komunitního sektoru. Účastníci 
diskutovali o svých zkušenostech s tím, co v rámci 
této spolupráce funguje a nefunguje. Společným 
výstupem pak byl seznam vizí, kam by se spolu-
práce měla do budoucna vyvíjet, a jednotlivých 
kroků k jejich naplnění.

Mezi oblasti, které členové expertní skupiny jme-
novali jako klíčové pro rozvoj inovativní spolu-
práce, patří existence funkční a respektované 
platformy, jasné vize, práce s komunitou, kvalitní 
koncepce a podrobné mapování. Mezi problema-
tické oblasti, které v českém prostředí nefungují, 
patří podle účastníků především nedostatek ko-
munikace, fungování v  zaběhlých kolejích a ne-
kompetence jednotlivých aktérů. Mezi pozitivní 
aspekty, na nichž lze stavět, pak podle účastní-
ků patří mimo jiné hustá kulturní infrastruktura, 
bottom-up kultura a mezinárodní spolupráce.

Účastníci se shodli, že je především třeba najít op-
timální způsob komunikace mezi všemi sektory, 
což následně může vést ke strategickému rozvoji 
měst. Nezbytným aspektem je zapojování aktiv-
ních obyvatel, které je třeba průběžně mapovat 

a komunikovat s nimi, aby se mohli stát součástí 
tvůrčích procesů. Dále je důležité sdílení příkladů 
dobré praxe a využití relativně husté sítě kultur-
ních institucí. 

Jedním z doporučení je zapojovat návštěvníky kul-
turních institucí jako aktéry udržitelného rozvoje 
lokalit, kde se instituce nacházejí. Dále je třeba 
odstranit bariéry a umožnit rozvoj tzv. grassroots 
projektů – tedy otočit nastavený způsob proce-
sů a umožnit rozvoj zespoda - bottom up. Dalším 
krokem je rozvoj platforem pro jednotlivé aktéry, 
kteří mohou skrze tyto platformy sdílet své know
-how, a umožňovat tak lepší spolupráci mezi růz-
nými obory, k čemuž dnes bohužel ještě stále do-
chází spíše výjimečně. 

K efektivní spolupráci mezi všemi aktéry by při-
spěla také inovativní práce s publikem a vzdě-
lávání aktérů například skrze zahraniční stáže. 
Posledním doporučením ke zlepšení spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru s občany je vět-
ší podpora architektonických soutěží, které oživují 
dialog o veřejném dění. 



Moderní kulturní instituce

Tématem dalšího kulatého stolu pod vedením 
Zory Jaurové z   Fóra kreatívného priemyslu byly 
Moderní kulturní instituce. Účastníci se zabývali 
otázkou, co mohou tyto instituce nabídnout opro-
ti těm tradičním, jakými největšími reformami kul-
turní instituce a organizace v  posledních letech 
prošly a jaká by měla být jejich role do budoucna. 

Otázkou, která provázela celou diskuzi, bylo, jak na-
jít rovnováhu spolupráce veřejného a soukromé-
ho sektoru. Tato problematika rezonuje převážně 
u nově vznikajících institucí, které mají mnohdy 
právní statut, jenž striktně neodděluje soukromé 
od veřejného. Příkladem může být polská Fabryka 
Sztuki, již představila Agata Etmanowicz. Jedná se 
o veřejnou instituci, která je z většiny financována 
městem. Současně si však zachovává svou auto-
nomii díky účasti ostatních vlastníků – partnerů 
ze soukromého a neziskového sektoru – na rozho-
dování. Jiří Sulženko nicméně upozornil na změny 
politické situace (obměna vedení města), které 
mohou mít fatální dopad na symbiotický model 
fungování.

Jedním ze závěrů kulatého stolu je konstatování, 
že současné kulturní instituce jsou typické svojí 
hybridní formou - především tím, že často fungují 
jako platforma propojující veřejný a soukromý sek-
tor, jednotlivce a komunitu nebo umělce a podni-
katele. Návaznost na kreativní průmysly, přeměna 
post-industriální infrastruktury i zapojování míst-
ních komunit jsou v tomto ohledu klíčové. 

Pro veškeré instituce, a zejména pro ty veřejně 
financované, je důležité vybudovat si důvěru. Toho 
je možné docílit skrze kontinuální komunikaci, 
spolupráci a ochotu přistoupit na kompromisy. 
Klíčová pro fungování moderních kulturních insti-
tucí je také transparentnost. Zora Jaurová v této 

souvislosti uvádí zajímavý příklad, kdy bratislav-
ská Stará Tržnica zveřejňovala veškeré záznamy 
o jednáních a dokumenty na webových stránkách, 
avšak následně byla obviněna z mediální manipu-
lace. Hosté se shodli na tom, že tyto časté projevy 
cynismu a skepse jsou mnohdy dány i národní po-
vahou a tím, že moderní kulturní instituce si stále 
hledají své pevné vymezení a místo na trhu i ve 
sféře kultury.

Současné kulturní instituce musí splňovat vyšší 
požadavky co se týče obsahu, aby byly schopny 
uspět v široké konkurenci a dostát nárokům dneš-
ního diváka. Jde zejména o interaktivnost nabí-
zeného programu (ať už formou participace na 
samotném projektu nebo co se dramaturgie týče) 
či jeho pestrost z důvodu mnohovrstevnatého 
publika a rozdílných požadavků místní komunity. 
Právě spolupráce instituce s vlastním publikem je 
klíčová pro její ukotvení a naplnění role ve vztahu 
k lokalitě.

V  debatě zejména od zahraničních expertů čas-
to zazníval termín „bottom-up“ neboli přístup, kdy 
se kulturní produkce a ve výsledku i samotná in-
stituce formují jaksi „zespoda“. Kulturní manažeři 
jsou pak ti, kdo by měli být vůči těmto impulzům 
senzitivní. Kim Tuin upozorňuje, že bottom-up pří-
stup je zcela zásadní pro organický růst institu-
ce. Vedení má za úkol dát těmto hlasům prostor 
a zasadit se o jejich zahrnutí v  rámci struktury 
a fungování instituce.

Hlavní rolí moderních kulturních institucí by tedy 
měla být funkce jakéhosi mediátora, který umož-
ňuje interakci lidí z různých oblastí a předvídá nej-
různější trendy a výzvy do budoucna.  

 
 



Inovativní zdroje financí

Poslední workshop s názvem Inovativní zdroje fi-
nancí: nové prostředky jako konec tradičního fi-
nancování? se pod vedením Martina Leskovjana 
z  organizace Fair Art zaměřil na méně tradiční 
způsoby financování organizací či projektů a jejich 
výhody. Z workshopu mimo jiné vyplynulo, že mo-
del financování bez veřejných rozpočtů či grantů 
dává organizacím nejen větší svobodu, ale často 
také větší motivaci na projektech pracovat. 

Mezi hlavní témata workshopu patřila dlouhodobá 
udržitelnost financování, což bývá jeden z nejčas-
tějších problémů, kterým neziskové organizace a 
kulturní projekty musí čelit. Různé způsoby finan-
cování s sebou nesou také odlišné modely udrži-
telnosti, škálování rizik a možnosti dlouhodobého 
plánování.

Dárcovství je již tradičně oblíbený model soukro-
mého financování. U dárců často dochází k prvot-
nímu navázání kontaktu za účelem finanční pod-
pory, nicméně problémem bývá kontakt nadále 
udržovat. Dárcovství by přitom nemělo fungovat 
jednorázově. Lidé, kteří vám byli jednou ochotni 
přispět peníze a uvěřili vašemu projektu, mohou 
být silným partnerem i do budoucna. V  tomto 
ohledu je nezbytná otevřená a pravidelná komuni-
kace a transparentnost organizace, což vede k vy-
tvoření důvěry ze strany dárce. 

Dárcovství navíc může mít řadu podob - jako ino-
vativní příklad byl uveden americký model struk-
tury organizací, majících jako jeden ze svých orgá-
nů „Board of Donors/Directors“, který se finančně 
pravidelně podílí na chodu organizace formou 
vyšších částek za členské příspěvky a náleží mu 
i odpovídající exekutivní práva. Česká právní úpra-
va právnických osob tyto méně tradiční formy 
vnitřní struktury umožňuje, záleží tedy jen na kon-
krétní organizaci či instituci, co svým partnerům 
dokáže nabídnout.  

Podobná situace je i u organizací nebo kulturních 
institucí se členskou základnou, zvláště pokud se 
členové finančně či jinak aktivně podílí na chodu 
organizace. K dlouhodobému zájmu členů mohou 
přitom přispět i relativně běžné nástroje, jako je 
pravidelná komunikace - například skrze news-
lettery či zajímavá setkání a jedinečné akce.

Tématem workshopu bylo také tzv. peer-to-peer 
financování, jehož příkladem může být například 
crowdfunding. Účastníci workshopu se shodli, 
že crowdfunding i přes svou současnou oblibu 
a rozšířenost má stále potenciál dále se vyvíjet. 
Konkrétně v České republice například není nutné 
zakládat další crowdfundingové platformy (množ-
ství i kvalita jsou dostatečné), ale spíše se zamě-
řit na ty již existující a umět využít vše, co nabízí. 
Zajímavým nástrojem do budoucna by mohlo být 
také participativní rozpočtování, kdy by se o využí-
vání veřejných prostředků rozhodovalo podobným 
způsobem jako právě u crowdfundingu - nejvíce 
prostředků by tedy získaly ty projekty nebo ob-
lasti, které by měly největší podporu veřejnosti 
(mezi další pozitivní faktory participativního roz-
počtování patří zvýšení důvěry ve veřejné insti-
tuce, spravedlivější rozdělování financí, eliminace 
korupce a klientelismu v komisích, které rozhodují 
o rozdělování veřejných financí). Technologie k vy-
užití přerozdělování peněz pomocí těchto peer-to
-peer nástrojů jsou již dostupné, nyní je třeba do-
cílit širšího povědomí o možnostech jejich využití 
a získat politickou vůli.

Účastníci se také dozvěděli, že  v podstatě ja-
kýkoliv model rozhodování, podílení, přispívá-
ní nebo směny, který je vyjádřitelný pomocí al-
goritmu, lze přenést na některou z  platforem 
pro smartcontracts (viz např. projekt Ethereum  
https://www.ethereum.org/).




