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1. Vznik organizace 
 

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2017 na území České republiky 

evidováno necelých 167 000 čistých neúplných rodin (rodič s dítětem/dětmi ve společné 

domácnosti). Z hlediska legislativy titul rodiče samoživitele není oficiálně ukotven a rodič 

v pozici samoživitele nemá ze strany státu žádnou specifickou podporu. Cílová skupina rodičů 

samoživitelů přitom spadá do kategorií, které jsou výrazně ohroženy rizikem chudoby, vysokou 

mírou nezaměstnanosti a částečně i sociálním vyloučením. Téma rodičů samoživitelů 

v posledních letech stálo stranou zájmu médií i samotné veřejnosti. Jedním ze základních 

úskalí je obecně rozšířené stigma, a to speciálně u kategorie svobodných matek, které jsou 

považovány a priori za sociálně slabé jedince, kteří si svou situaci způsobili sami svým 

nerozvážným a nezodpovědným chováním a místo vlastní inciativy se spoléhají na dávky státní 

sociální podpory. Na poli neziskového sektoru existuje pár subjektů, které s cílovou skupinou 

rodičů samoživitelů pracují, jako například organizace zapojené do státního programu na 

úhradu obědů dětem ve školách, nicméně žádná z nich jim neposkytuje celoplošné služby 

samoživitelům, odrážející jejich komplexní životní potřeby. To všechno bylo základním 

impulsem pro zahájení projektu Klubu svobodných matek. 

Začátky fungování Klubu svobodných matek jsou datovány k listopadu roku 2017, kdy 

byla na Facebooku založena stejnojmenná veřejná skupina. Jejím základním cílem bylo sdružit 

maminky samoživitelky z celé České republiky s tím, že v rámci komunity na sociální síti získají 

povědomí nejen o sobě navzájem, ale budou vzájemně sdílet svoje zkušenosti. Princip 

fungování skupiny byl založen na myšlence solidarity, kdy tzv. silná matka samoživitelka 

podporuje tu tzv. slabší, především ve formě poskytování informací, sdílením zkušeností, rad, 

tipů, materiální či finanční pomoci, čili na principu vzájemné podpory. FB skupina ke konci roku 

2018 čítala přes 5 500 členek. 

 V květnu 2018 Klub svobodných průzkum uskutečnil veřejného mínění „Jak se žije 

matkám samoživitelkám v České republice“, který zaznamenal velký ohlas u médií a veřejnosti. 

Jedním z hlavních zjištění byla skutečnost, že jedna třetina samoživitelek má měsíční příjmy do 

10 000 korun, výživné dostává pouze každá druhá matka a pouze každá čtvrtá samoživitelka si 

může dovolit pravidelně nakupovat ovoce a zeleninu nebo platit dětem zájmové kroužky ve 

škole. 
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2. Hlavní aktivity 

Jak je uvedeno výše, Klub svobodných matek se snaží poskytnout rodičům samoživitelům 

komplexní podporu, která odráží jejich skutečné každodenní potřeby, a portfolio činností 

neziskové organizace je následující: 

 

2.1 Komplexní informační webový portál 

Organizace provozuje své webové stránky www.klubsvobodnychmatek.cz, jejichž hlavní 

dominantou je sekce Manuál samoživitelky, obsahující články s návody pro všechny životní 

situace, které mohou rodiče samoživitele potkat. Důvodem vzniku této sekce bylo zjištění, že 

v rámci cílové skupiny existuje v řadě otázek nízké informační povědomí s úskalím 

nejednoznačného výkladu informací, které jsou veřejně dostupné. Z tohoto důvodu byl 

vytvořen jeden komplexní materiál tak, aby poskytované informace byly konzistentní a 

v souladu s oficiálními daty státních institucí.  

 

 

Obrázek: Náhled webových stránek Klubu svobodných matek 

 

 Nedílnou součástí webových stránek je i bezplatná právní on-line poradna, kde jsou 

zodpovídány primárně otázky z oblasti rodinného či trestního práva, stejně tak i z oblasti 

pracovně-právních vztahů. V sekci Aktuality jsou publikovány zásadní informace, především o 

aktuálně běžících programech a aktivitách organizace na podporu rodičů samoživitelů. Dále je 

na webových stránkách aktivní sekce „Pomozte maminkám a dětem“, která umožňuje 

http://www.klubsvobodnychmatek.cz/
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komukoliv zaslat dar organizaci v libovolné finanční výši prostřednictvím platební brány. 

V sekci „Komu jsme pomohli“ jsou uvedeny informace, kterým konkrétním maminkám s dětmi 

byly finanční prostředky přerozděleny a z jakého důvodu. V neposlední řadě je na webovém 

portálu umístěný odkaz na e-shop Klubu svobodných matek, který je prezentován v kapitole 

1.2.4. 

 

2.2 Aktivity na sociálních sítích 

Klub svobodných matek je aktivní i na sociálních sítích Facebook a Instagram. V rámci FB 

nezisková organizace spravuje svůj FB profil Klub svobodných matek a stejnojmennou 

uzavřenou skupinu.  Na profilu jsou pravidelně publikovány převzaté zprávy, týkající se témat, 

která jsou aktuální pro rodiče samoživitele.  FB profil na konci roku 2018 sledovalo přes 8 000 

lidí, FB skupina čítala necelých 5 600 členek. 

 

2.3 Bezplatná právní pomoc 

V roce 2018 byla pozornost Klubu v právní oblasti zaměřena na analýzu a následné 

definování nejčastějších problémů naší sociální skupiny samoživitelů. Na základě získaného 

zjištění byly postaveny základní pilíře právní pomoci neziskové organizace. 

Jedním z nejčastějších problémů, který maminky samoživitelky trápí, je výživné. To bylo 

potvrzeno i v rámci již zmiňovaného zrealizovaného průzkumu, podle kterého výživné pobírá 

pouze každá druhá samoživitelka. Dalším problémem je podle zjištění nízká výše výživného, 

která činí v průměru 2 000 korun. Nutno poznamenat, že v rámci komunity Klubu jsou 

evidovány i maminky, které dostávající soudem stanovené výživné ve výši minimální, a to 200 

až 300 korun měsíčně. Maminky mnohdy nevědí, na jak vysoké výživné mají nárok či na koho 

se mohou obrátit, když jim otec dětí výživné nezasílá. Proto je jim v rámci Klubu svobodných 

matek nabízena bezplatná právní asistence a pomoc s vymáháním výživného. Dalším vážným 

problémem je nedostatečná právní informovanost o základních otázkách rodinného práva. 

Pro tyto účely byla založena pravidelná online poradna každou středu, kde maminky pokládají 

dotazy, které jsou řešeny neprodleně.   

V průběhu roku 2018 byla nejčastěji poskytována právní asistence při určování či 

zvyšování výživného pro nezletilé děti i neprovdané maminky, úpravě styku otce s dětmi nebo 

při určením otcovství. Řešena byla také problematika osvojení nebo nedodržování 

stanovených termínů styku. Častým problémem se ukázala bezbrannost klientek při právní 
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argumentaci ve věci řízení o určení nebo zvýšení výživného. Z tohoto důvodu byla zahájena 

osvěta v rámci komunity, a to zvláště v případech, kdy povinný rodič nevykazuje žádné příjmy 

bez reálného odůvodnění. Dalším neméně častým problémem jsou otázky majetkového práva 

manželů a samotný postup směřující k rozvodu manželství a vypořádání společného jmění 

manželů.  S ohledem na četnost některých dotazů jsou postupně rozšiřovány informační 

články v manuálu samoživitelky na webových stránkách, v němž klientky naleznou spoustu 

užitečných a důležitých informací.  

Bezesporu jednou z nejvyužívanějších právních služeb Klubu svobodných matek je 

pomoc s vymáháním výživného zdarma. Snahu o rychlé a jednoduché vyřízení potvrzuje 

výkonná ředitelka Ilona Budková: „Klientky, které se na nás obrátí, se snažíme co nejméně 

zahlcovat vyřizováním dokumentů a papírováním. Stačí nám pouze vyplnění plné moci, 

rozsudek o určení výše výživného a sdělení dlužné částky. Následně se snažíme pracovat co 

nejvíce samostatně, ale současně klientkám vždy vysvětlujeme naše následující kroky a 

předáváme nová sdělení, aby byly o všem dostatečně a s předstihem informovány. Dbáme na 

osobní přístup, snažíme se v případě potřeby zajistit rychlé jednání právníků i exekutorů a 

poskytujeme klientkám garanci, že jim nebudou účtovány žádné poplatky ani náklady, které 

by je mohly od vymáhání výživného odrazovat. 

Ačkoliv mají klientky mnohdy pocit, že je jejich situace bezvýchodná, vždy se snažíme hledat 

řešení. Nejednou se nám potvrdilo, že i v případech, kdy otec například nepřiznává příjmy, lze 

získat alespoň část finančních prostředků, byť i za pomoci působení na povinného formou 

dopisu. Stejně tak jsme schopni řešit nedodržování termínů splatnosti nebo pomoci s velice 

častou životní situací klientek, kterou je uplatnění pohledávky v případě insolvence 

povinného.“ 

Vzhledem ke snaze neustále přizpůsobovat právní služby aktuálním potřebám klientek 

Klub nabídl svým členkám bezplatné zasílání výstražných dopisů povinným rodičům, kteří 

neplatí výživné. Tato forma pomoci se setkala s velmi pozitivní odezvou, proto bude 

opakována i v příštím období.  

V neposlední řadě se Klub svobodných matek aktivně zapojuje do společenské diskuze 

k tématům, která se dotýkají sociální skupiny samoživitelů, zejména zálohovaného výživného. 

Zástupci neziskové organizace se například zúčastnili setkání Ministerstva práce a sociálních 

věci a Ministerstva spravedlnosti u kulatého stolu v pozici poradců pro připomínkování návrhu 

zákona o zálohovaném výživném a dalších nástrojů určování a vymáhání dlužného výživného. 
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V průběhu roku došlo i na aktivní účast při veřejných a odborných debatách na témata týkající 

se rodičů samoživitelů na přednáškách a seminářích v Parlamentu České republiky. 

 

2.4 Materiální a finanční pomoc 

Zvláště v druhé polovině roku probíhala intenzivní formou materiální pomoc pro maminky 

s dětmi v nejvíce obtížné finanční a materiální situaci. Pro materiální pomoc slouží především 

platforma FB skupiny Klubu svobodných matek, kde je zajišťována nejen samotnými 

maminkami, ale i externími osobami, které vstupují do skupiny dočasně v pozici dárce. Tady 

postují své nabídky a vybírají si konkrétní maminku, které chtějí pomoci. Vzhledem k nařízení 

GDPR nezisková organizace neposkytuje na požádání dárců kontakt na potřebné maminky. 

Finanční pomoc je zajišťována výhradně ze strany neziskové organizace, která 

přerozděluje zdroje získané od dárců a prostředky z eshopu v rámci jednotlivých programů. 

Jak uvedeno, v druhé polovině roku byl aktivní program, v rámci kterého organizace hradila 

potřebným dětem obědy ve školkách a školách, jejich výčet je obsažen na webových stránkách 

v sekci „Komu jsme pomohli“.  

 

Obrázek: Ukázka ze sekce „Komu jsme pomohli“ na webových stránkách Klubu 
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Koncem roku byly pak veškeré aktivity Klubu směrovány k Vánocům, kdy se díky 

prosincové benefici v divadle La Fabrika a velké kampani ve spolupráci se společností Bonami 

podařilo získat prostředky, za které byly nakoupeny vánoční dárky pro sto dětí a sto vybraných 

maminek v nejvíce kritické finanční situaci obdrželo částku 2 000 korun (každá) na zajištění 

standardního průběhu vánočních svátků. Benefice se zúčastnila řada známých osobností, jako 

například bývalá první dáma Dagmar Havlová, operní pěvkyně Dagmar Pecková, zpěváci 

Tamara a Tomáš Klusovi a řada osobností z české mediální scény, kteří se akce zúčastnili bez 

nároku na honorář. Součástí benefice byla i velmi úspěšná knižní burzy, v rámci které přední 

čeští spisovatelé darovali výtisky svých nejúspěšnějších knižních titulů, které byly následně 

rozprodány za symbolické ceny hostům benefice. Součástí vánoční kampaně byla i velmi 

úspěšná online kampaň spolupracující společnosti Bonami s mottem „Díky mami za vánoce“. 

 

 

Obrázek: Vánoční benefice v divadle La Fabrika 
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2.5 Eshop samoživitelky 

V letních měsících roku 2018 byl zahájen E-shop samoživitelky, v rámci kterého Klub 

svobodných matek zaměstnává maminky, vyrábějící domácí ruční produkty. Ty jsou pak 

prostřednictvím webových stránek www.klubsvobodnychmatek-obchod.cz prodávány s tím, 

že z každé prodané věci je alokována částka 100 korun do fondu neziskové organizace.  

 

 

Obrázek: Ukázka výrobků z eshopu 

 

Tyto prostředky jsou následně rozdávány potřebným maminkám s dětmi 

prostřednictvím aktuálně běžícího programu, jako byl v druhé polovině roku 2018 program, 

v rámci kterého Klub svobodných matek platil potřebným dětem obědy ve školkách a školách. 

Fungování eshopu se osvědčilo i z toho pohledu, že organizace získala v minulém roce i několik 

firemních zakázek.  

 

 

Obrázek: Ukázka zakázkové výroby pro hotel 

http://www.klubsvobodnychmatek-obchod.cz/
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3. Podporují nás 

Koncem léta 2018 byl uskutečněn pro organizaci nejvýznamnější komunikační projekt, 

a to virální video "Vzkaz 33 známých osobností na podporu samoživitelkám", které během 

několika týdnů shlédlo skoro tři čtvrtě milionu lidí. Vystoupily v něm známé osobnosti, jako 

například bývalá první dáma Dagmar Havlová, zpěvačka Marta Kubišová, herečka Tatiana 

Vilhelmová, operní pěvkyně Dagmar Pecková a další. Za realizaci tohoto projektu Klub 

svobodných matek vděčí především novinářce Noře Fridrichové, se kterou aktivně 

spolupracoval i ve věci reportáží pro pořad 168 hodin.  

 

 

Obrázek: Ukázka z videa „Vzkaz 33 osobností na podporu samoživitelkám“ 

 

Nezisková organizace realizovala i pravidelné mediální výstupy s cílem neustále 

upozorňovat na skutečnost, že v rámci české společnosti existuje toto palčivé, leč bohužel 

opomíjené sociální téma. Díky publicitě se organizaci daří získávat od veřejnosti podporu 

finanční i materiální, kterou maximálně transparentně přerozděluje mezi potřebné. Výběr 

příjemců finanční pomoc probíhá na základě schválení jednotlivých žádostí ze strany 

výkonných ředitelek organizace, každá žádost je posuzována jednotlivě a žadatelé musí na 

vyžádání doložit patřičné dokumenty, osvědčující jejich životní situaci. 

Mezi subjekty, které v roce 2018 neziskovou organizaci podpořily, patří jmenovitě 

Krajský úřad Středočeského kraje, Nadace ČEZ, Nadace Agrofert, síť hotelů Vienna house, 

společnosti Bonami, EMCO a další.  

 

https://www.facebook.com/klubsvobodnychmatek/videos/2071001619783765/
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3. Hospodaření 

 Hospodaření neziskové organizace za rok 2018 dopadlo pozitivně s kladným 

hospodářským výsledkem ve výši cca 450 000 korun, které byly převedeny do dalšího období. 

Celkové příjmy organizace v roce 2018 činily 1 800 000 tisíc. Největší část příjmů organizace 

tvořily dary od soukromých fyzických a právnických osob, dále výnosy z prodeje zboží, 

poskytnuté dotace a v neposlední řadě vlastní finanční vklad výkonných ředitelek. 

 

 

Graf: Struktura příjmů 2018 

 

Celkové výdaje v roce 2018 dosáhly výše 1 350 000 korun s níže uvedeným členěním.  

Největší část výdajů tvořily vydané dary maminkám a dětem, mezi mzdové náklady patřily 

mzdové náklady 4 kmenových zaměstnanců organizace, ale i mzdové náklady maminek, které 

byly zaměstnány v rámci projektu Eshop samoživitelky. Tyto vyráběly ručně zpracovávané 

výrobky, které organizace dále nabízela k prodeji. Největší položku v režijních nákladech 

tvořily bezesporu náklady se spuštěním a provozem Eshopu, dále úhrada nájemného 

kancelářských a skladových prostor, které byly důležité zejména pro přerozdělování materiální 

pomoci, získané od veřejnosti. Součástí byly i náklady spojené s účetní agendou i výdaje na 

reklamu neziskové organizace, která byla v prvním roce fungování elementární pro zvýšení 

znalosti její existence u veřejnosti. 

 

Vlastní vklad 1%

Dotace 17%

Výnosy z prodaného 
zboží 18%

Dary 64%

Struktura příjmů
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Graf: Struktura výdajů 2018 

 

Účetní závěrka neziskové organizace byla publikována dne 18. 3. 2019 ve Sbírce listin. 

 

4. Závěrečné slovo 

„Vzniku Klubu svobodných matek předcházelo dlouhé přemýšlení, zda má svůj smysl. Od 

prvního dne fungování tento projekt žije svým životem a někdy nás i předbíhá. Je to důkazem, 

že rozhodnutí bylo správné. Pro první rok jsme si stanovili dva cíle – začít sdružovat maminky 

samoživitelky na jednom virtuálním místě, aby se mohly vzájemně podporovat. To se podařilo, 

ale je ještě hodně práce před námi. Druhým cílem bylo upozornit veřejnost na to, že v naší 

společnosti máme problém, o kterém se radši nemluví. Důvodů může být více, nicméně jedním 

z hlavních je rozšířené stigma v souvislosti se svobodnými matkami, které je nutné vyvrátit. 

Můžeme toho docílit jediným – neustálým vysvětlováním a informováním. Ne, nebereme 

všechny sociální dávky. Ne, nerodíme jedno dítě za druhým, abychom nemusely do práce. Ne, 

nemůžeme za špatný výběr partnera. Nikdo neví, co mu život do cesty postaví. V každém 

případě jde o naše děti, aby měly stejnou startovní pozici jako děti z úplných rodin a nenesly 

do startu svého života dědictví z nepovedeného vztahu rodičů.“ 

Dana Pavlousková 

Výkonná ředitelka Klubu svobodných matek, z.s. 

 

Vydané dary 38%

Mzdové náklady 21%

Režijní náklady 28%

Nákup materiálu a 
zboží 13%

Struktura výdajů
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5. Základní identifikační údaje 

Obchodní jméno: Klub svobodných matek z.s. 

Sídlo společnosti: Ďáblická 535 Líbeznice 250 65 

Identifikační číslo: 06959971 

Listina městského soudu: L 70106 vedená u Městského soudu v Praze  

 

 

 

 

 


