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Představení spolku 
Cílem našeho spolku je provozovat a nadále rozvíjet platformu, která dokáže zesílit hlas 
občanské společnosti. Hlas lidí, kterým jde o dobrou věc, nikoli o moc nebo 
peníze. Ukazujeme politikům, že s názory obyčejných lidí musejí počítat: mimo jiné i proto, 
že jsou za to placeni. Věříme, že se může vláda nad našimi věcmi vrátit zpět do našich rukou. 
 

Projekty 
V průběhu roku jsme realizovali projekty: 

- Rozšíření podpory uživatelů při zakládání a správě peticí 
- Průběžný update sytému, aby vyhovoval technologickým a legislativním požadavkům 

 

e-petice.cz 
Internetový portál e-petice.cz slouží jako nástroj pro vytváření, podepisování a správu online 
petic. Zároveň naše zákaznická podpora pomáchá autorům petic s jejich propagací a 
následně, také s doručením petice adresátovi.  
 
Projekt e-petice.cz má ryze neziskový charakter a je závislý na podpoře lidí, kteří se s jeho 
myšlenkou ztotožňují. Jeho fungování se neobejde bez průběžné péče, která spočívá na 
třech pilířích: 

• Rozvoj portálu – jakákoliv digitální platforma vyžaduje pravidelnou péči, aby nadále 
vyhovovala stále rychleji se měnícím požadavkům technologickým, legislativním i 
funkčním. 

• Propagace portálu – portál, který si klade za cíl zesílit hlas lidí, musí být slyšet – a 
vidět. Bez toho nemůže plnit své poslání. 

• Zákaznická podpora – na pisatelích petic nám záleží a je pro nás důležité, aby jejich 
iniciativa měla naději na úspěch. Proto provozujeme stálou zákaznickou podporu ne 
e-mailu a Facebooku.  

 
 

Hospodaření 
 
Prostředky, které společnost NÁŠ HLAS NAHLAS z.s. obdržela na darech a(t už napřímo nebo 
prostřednictvím portálu Darujeme.cz vynaložila na následující činnosti: 
 

• e-petice.cz – rozvoj portálu refaktoring: 30.000,00 CZK 

• e-petice.cz – propagace portálu (PPC Google ADS, reklamní bannery na partnerských 
webech a další): 120.000,00 CZK 

• e-petice.cz zákaznická podpora na mailu a Facebooku (aktivní chat, FB ADS): 
90.000,00 CZK 

 
Dary celkem: 76.180,00 CZK 
 
Výdaje celkem: 265.000,00 CZK 
Příjmy celkem: 262.000,00 CZK 



Výsledek hospodaření: -3.000,00 CZK 
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