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O nás 

SDRUŽENÍ VIA, z. ú. 

 

Sdružení VIA, z. ú. usiluje o to, aby technologie byly snadno a smysluplně  

využívány k podpoře společensky prospěšných činností a zasazuje se tak  

o profesionalizaci a růst nestátních neziskových organizací. 

Vzniklo v roce 2005 jako spřátelený subjekt Nadace VIA, aby z pozice občanského 

sdružení doplnilo práci nadace o další činnosti a programy. Sdružení VIA se zařadilo 

jako druhá úzce spolupracující organizace po bok americké organizace Friends of VIA  

v Pittsburgh, která podporuje a rozvíjí činnost Nadace VIA. 

 

V roce 2015 proběhla transformace spolku na novou právní formu – ústav.  

Dne 29. 9. 2015 došlo k transformaci a zápisu do rejstříku ústavů, kde je 

Sdružení VIA, z. ú. vedeno pod spisovou značkou U 287 u Městského soudu 

v Praze. 

Předmětem činnosti ústavu je: 

- veřejně prospěšná činnost přispívající k dosahování obecného blaha, jejíž výsledky 

jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. 

- Hlavním předmětem činnosti ústavu je úsilí o to, aby technologie byly snadno a 

smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností a zasazování se tak 

o profesionalizaci a růst nestátních neziskových organizací. Činnost ústavu cíleně 

přispívá k rozvoji občanské společnosti realizací aktivit a projektů zaměřených na 

zlepšování prostředí a podmínek pro činnost neziskových organizací, rozvoj filantropie a 

místního dárcovství, prohloubení participace lidí na veřejném životě, a na všestrannou 

profesionalizaci neziskových organizací. Při dosahování svých cílů se ústav v maximální 

možné míře opírá o partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým 

sektorem. 

- Poslání ústavu spočívá zejména v: rozvoji, podpoře, vzdělávání a poskytování služeb 

společensky prospěšným formálním a neformálním skupinám v České republice, rozvoji 

kultury a nástrojů dárcovství za využití technologií, kultivaci prostředí tak, aby využití 

technologií pro tyto účely bylo snadno dostupné, spolupráci a sdílení zkušeností na 

národní i mezinárodní úrovni. 
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STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE 

 Lukáš Hejna   - ředitel 

ZAMĚSTNANCI 

 Radka Bystřická  - projektová manažerka 

 Ivana Siglová    - projektová manažerka 

HLAVNÍ REALIZOVANÉ PROGRAMY V ROCE 2015 

 TechSoup Česká republika 

 DARUJME.CZ 
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Program: TechSoup Česká republika 

TechSoup Česká republika rozvíjí 

technologické kapacity neziskových organizací 

a veřejných knihoven v České republice, a to 

zajištěním přístupu k softwaru, hardwaru, IT 

službám a souvisejícímu vzdělání, díky čemuž mohou tyto organizace efektivněji  

a snadněji dosahovat svých cílů a naplňovat svá poslání. Sdružení VIA, z. ú. je součástí 

mezinárodní sítě neziskových organizací TechSoup Global Network, které společně 

nabízejí program TechSoup v téměř všech zemích světa. Realizaci programu,  

v partnerství s Nadací Via, zajišťujeme v České republice od roku 2010.  

Zaregistrované neziskové organizace, církevní organizace a veřejné knihovny 

odpovídající kritériím programu si prostřednictvím svého webového účtu na stránkách 

www.techsoup.cz mohou opakovaně žádat o technologické produkty od jednotlivých 

dárcovských partnerů (nabídka softwarových produktů zahrnuje operační systémy, 

kancelářské aplikace, serverová nebo CRM řešení, nabídka hardwarových produktů 

obsahuje zejména síťová řešení). S dalšími IT společnostmi spolupracujeme v rámci 

programu TechSoup formou „ověřovacích služeb“ - mezi takovéto partnery 

patří  Microsoft s nabídkou Office 365 pro neziskové organizace a Google s programem 

Google pro neziskové organizace. 

Technologické produkty (software, hardware) věnují IT společnosti zpravidla darem, 

neziskové organizace hradí v rámci programu administrativní poplatek  

za zprostředkování, který slouží k pokrytí provozních nákladů dárcovského 

programuTechSoup a odpovídá 5 – 20 % běžné tržní hodnoty darovaného produktu.  

TechSoup Česká republika – v číslech za rok 2015 

Počet nově zaregistrovaných oprávněných neziskových organizací: 

601 NNO 

Počet přerozdělených darů: 

5 176 licencí 

Tržní hodnota přerozdělených darů (tzv. „fair market value“): 

50 mil Kč 

 

Celkový počet oprávněných neziskových organizací v programu TechSoup 

Česká republika ke konci roku 2015: 2179 organizací. 

Dárcovští partneři programu TechSoup Česká republika v roce 2015: 

                 

www.techsoup.cz 

http://www.techsoup.cz
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Program: DARUJME.CZ 

Díky DARUJME.CZ mají neziskové organizace možnost získat unikátní a efektivní on-line 

fundraisingový nástroj, který zajistí snadnou a bezpečnou cestu pro jejich online dary. 

Darujme.cz je projektem Nadace VIA, jehož cílem 

je vytvořit a zpřístupnit neziskovým organizacím  

i dárcům důvěryhodné, komplexní a přehledné 

prostředí pro moderní formy dárcovství. 

Administraci projektu a zprostředkování nástroje 

zajišťuje Sdružení VIA, z. ú. 

 

DARUJME.CZ – v číslech za rok 2015 

 

www.darujme.cz 

http://www.darujme.cz
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Finanční zpráva 

ROZVAHA v plném rozsahu sestavená k 31. 12. 2015  

AKTIVA 

Stav k 
prvnímu dni 

účetního 
období 

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období  

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I. až IV.     

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7.     

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)     

2. Software (013)     

3. Ocenitelná práva (014)     

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018)     

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)     

6. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 

(041)     

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
(051)     

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet II.1. až II.10. 41 41 

1. Pozemky (031)     

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032)     

3. Stavby (021)     

4. 
Samostatné hmotné movité věci a 
soubory hmotných movitých věcí 

(022) 41 41 

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025)     

6. Základní stádo a tažná zvířata (026)     

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)     

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)     

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)     

10. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 

majetek 
(052)     

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.7.     

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061)     

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062)     

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063)     

4. Zápůjčky organizačním složkám (066)     

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067)     

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069)     

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043)     

IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 

Součet IV.1. až IV.11. -41 -41 

1. 
Oprávky k nehmotným výsledkům 
výzkumu a vývoje 

(072)     

2. Oprávky k softwaru (073)     

3. Oprávky k ocenitelným právům (074)     

4. 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
(078)     

5. 
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 

nehmotnému majetku 
(079)     

6. Oprávky ke stavbám (081)   
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7. 
Oprávky k samostatným hmotným 

movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí 

(082) -41 -41 

8. 
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých 

porostů 
(085)     

9. 
Oprávky k základnímu stádu a tažným 

zvířatům 
(086)     

10. 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku 
(088)     

11. 
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 
hmotnému majetku 

(089)     

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 671 616 

I. Zásoby celkem Součet I.1. až I.9.     

1. Materiál na skladě (112)     

2. Materiál na cestě (119)     

3. Nedokončená výroba (121)     

4. Polotovary vlastní výroby (122)     

5. Výrobky (123)     

6. Zvířata (124)     

7. Zboží na skladě a v prodejnách (132)     

8. Zboží na cestě (139)     

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314)     

II. Pohledávky celkem Součet II.1. až II.19. 28 27 

1. Odběratelé (311) 28 27 

2. Směnky k inkasu (312)     

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)     

4. Poskytnuté provozní zálohy (314)     

5. Ostatní pohledávky (315)     

6. Pohledávky za zaměstnanci (335)     

7. 
Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a 

veřejného zdrav. pojištění 
(336)     

8. Daň z příjmů (341)     

9. Ostatní přímé daně (342)     

10. Daň z přidané hodnoty (343)     

11. Ostatní daně a poplatky (345)     

12. 
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 

státním rozpočtem 
(346)     

13. 
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. 

orgánů územ. samospr. celků 
(348)     

14. 
Pohledávky za společníky sdruženými ve 

společnosti 
(358)     

15. 
Pohledávky z pevných termínových 

operací a opcí 
(373)     

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375)     

17. Jiné pohledávky (378)     

18. Dohadné účty aktivní (388)     

19. Opravná položka k pohledávkám (391)     

III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III.8. 534 588 

1. Pokladna (211) 1 2 

2. Ceniny (213) 4   

3. Účty v bankách (221) 529 586 

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251)     

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253)     
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6. Ostatní cenné papíry (256)     

7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259)     

8. Peníze na cestě (261)     

IV. Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až IV.3. 109 1 

1. Náklady příštích období (381) 109 1 

2. Příjmy příštích období (385)     

3. Kurzové rozdíly aktivní (386)     

  Aktiva celkem Součet A. až B. 671 616 

          

PASIVA 

Stav k 

prvnímu dni 
účetního 
období 

Stav k 

poslednímu 
dni účetního 

období  

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 126 124 

I. Jmění celkem Součet I.1. až I.3. 144 128 

1. Vlastní jmění (901) 144 128 

2. Fondy (911)     

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního 

majetku a závazků 
(921)     

II. Výsledek hospodaření celkem Součet II.1 až II.3. -18 -4 

1. Účet výsledku hospodaření (963) x -4 

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) -18 x 

3. 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 
let 

(932)     

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 545 492 

I. Rezervy celkem Hodnota I.1.     

1. Rezervy (941)     

II. Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II.7.     

1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951)     

2. Vydané dluhopisy (953)     

3. Závazky z pronájmu (954)     

4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955)     

5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958)     

6. Dohadné účty pasivní (389)     

7. Ostatní dlouhodobé závazky (959)     

III. Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až. III.23. 544 491 

1. Dodavatelé (321) 249 163 

2. Směnky k úhradě (322)     

3. Přijaté zálohy (324)     

4. Ostatní závazky (325)     

5. Zaměstnanci (331) 68 61 

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)   3 

7. 
Závazky k institucím soc. zabezpečení a 

veřejného zdrav. pojištění 
(336) 40 37 

8. Daň z příjmů (341) 11 9 

9. Ostatní přímé daně (342)     

10. Daň z přidané hodnoty (343) 147 196 

11. Ostatní daně a poplatky (345)     

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346)     

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348)     

14. 
Závazky z upsaných nesplacených cenných 

papírů a podílů 
(367)     
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15. 
Závazky ke společníkům sdruženým ve 

společnosti 
(368)     

16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)     

17. Jiné závazky (379)     

18. Krátkodobé bankovní úvěry (231)     

19. Eskontní úvěry (232)     

20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241)     

21. Vlastní dluhopisy (255)     

22. Dohadné účty pasivní (389) 29 22 

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)     

IV. Jiná pasiva celkem Součet IV. až IV.3. 1 1 

1. Výdaje příštích období (383) 1 1 

2. Výnosy příštích období (384)     

3. Kurzové rozdíly pasivní (387)     

  Pasiva celkem Součet A. až B. 671 616 

 

  



FINANČNÍ ZPRÁVA 

Stránka 9 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

v plném rozsahu sestavený za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015  

  Název ukazatele 
Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady         

I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I.4. 22   22 

1. Spotřeba materiálu (501) 2   2 

2. Spotřeba energie (502) 20   20 

3. 
Spotřeba ostatních 

neskladovatelných dodávek 
(503)       

4. Prodané zboží (504)       

II. Služby celkem Součet II.5. až II.8. 2 234 90 2 324 

5. Opravy a udržování (511)       

6. Cestovné (512) 1   1 

7. Náklady na reprezentaci (513) 4   4 

8. Ostatní služby (518) 2 229 90 2 319 

III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III.13. 1 452 29 1 481 

9. Mzdové náklady (521) 1 060 22 1 082 

10. Zákonné sociální pojištění (524) 361 7 368 

11. Ostatní sociální pojištění (525) 3   3 

12. Zákonné sociální náklady (527) 28   28 

13. Ostatní sociální náklady (528)       

IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16.       

14. Daň silniční (531)       

15. Daň z nemovitostí (532)       

16. Ostatní daně a poplatky (538)       

V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V.24. 43   43 

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)       

18. Ostatní pokuty a penále (542)       

19. Odpis nedobytné pohledávky (543)       

20. Úroky (544)       

21. Kursové ztráty (545) 32   32 

22. Dary (546)       

23. Manka a škody (548)       

24. Jiné ostatní náklady (549) 11   11 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 

rezerv a opravných položek 
celkem 

Součet VI.25. až VI.30.       

25. 
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 
(551)       

26. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

nehmot. a hmot. majetku 
(552)       

27. Prodané cenné papíry a podíly (553)       

28. Prodaný materiál (554)       

29. Tvorba rezerv (556)       

30. Tvorba opravných položek (559)       

VII. 
Poskytnuté příspěvky 

celkem 
Součet VII.31. až VII.32.       

31. 
Poskytnuté příspěvky 

zúčtované mezi org. složkami 
(581)       

32. Poskytnuté členské příspěvky (582)       
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VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33.       

33. 
Dodatečné odvody daně z 

příjmů 
(595)       

  Náklady celkem Součet I. až VIII. 3 751 119 3 870 

  

Název ukazatele 
Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

B. Výnosy         

I. 
Tržby za vlastní výkony a zboží 

celkem 
Součet I.1. až I.3. 2 459 118 2 577 

1. Tržby za vlastní výrobky (601)       

2. Tržby z prodeje služeb (602) 2 459 118 2 577 

3. Tržby za prodané zboží (604)       

II. 
Změna stavu vnitro organizačních 
zásob celkem 

Součet II.4. až II.7.       

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby (611)       

5. Změna stavu zásob polotovarů (612)       

6. Změna stavu zásob výrobků (613)       

7. Změna stavu zvířat (614)       

III. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11.       

8. Aktivace materiálu a zboží (621)       

9. Aktivace vnitroorganizačních služeb (622)       

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623)       

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624)       

IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV.18. 12   12 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)       

13. Ostatní pokuty a penále (642)       

14. Platby za odepsané pohledávky (643)       

15. Úroky (644) 1   1 

16. Kursové zisky (645) 3   3 

17. Zúčtování fondů (648)       

18. Jiné ostatní výnosy (649) 8   8 

V. 
Tržby z prodeje majetku, 

zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem 

Součet V.19. až V.25.       

19. 
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a 

hmot. majetku 
(652)       

20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)       

21. Tržby z prodeje materiálu (654)       

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655)       

23. Zúčtování rezerv (656)       

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657)       

25. Zúčtování opravných položek (659)       

VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI.28. 1 277   1 277 

26. 
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

(681)       

27. Přijaté příspěvky (dary) (682) 1 277   1 277 

28. Přijaté členské příspěvky (684)       

VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29.       

29. Provozní dotace (691)       

  Výnosy celkem Součet I. až VII. 3 748 118 3 866 
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Název ukazatele 
Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady -3 -1 -4 

            

34. Daň z příjmů (591)       

D. Výsledek hospodaření po zdanění C. - 34. -3 -1 -4 
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Organizace: Sdružení VIA, z. ú. 

Adresa: Jelení 195/9, Praha 1, 118 00, IČ: 270 13 812 

 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

k 31. 12. 2015 

I. Základní údaje 

Druh organizace:  právnická osoba, ústav 

Název:   Sdružení  VIA, z. ú. 

Adresa:   Jelení 195/9, Praha 1, 118 00 

Statutární orgán: 

Ředitel: Lukáš Hejna 

Správní rada: 

Předseda: Jiří Bárta 

Člen správní rady:   

Jan Gregor 

Petra Hubačová 

Dozorčí rada: 

Revizor: Matěj Lejsal 

Datum vzniku: 9. 5. 2005 

Zapsáno jako Sdružení VIA  - 1. 1. 2014 

Zapsáno jako Sdružení VIA, z. ú. – 29. 9.2015 

Právní forma: ústav 

registrační číslo – U 287 vedená u Městského soudu v Praze, datum 29. 9. 2015 

Poslání a popis činností: 

 Předmětem činnosti ústavu je veřejně prospěšná činnost přispívající  

k dosahování obecného blaha, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně 

dostupné za podmínek předem stanovených.  

 Hlavním předmětem činnosti ústavu je úsilí o to, aby technologie byly snadno  

a smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností  

a zasazování se tak o profesionalizaci a růst nestátních neziskových organizací. 

Činnost ústavu cíleně přispívá k rozvoji občanské společnosti realizací aktivit  

a projektů zaměřených na zlepšování prostředí a podmínek pro činnost 

neziskových organizací, rozvoj filantropie a místního dárcovství, prohloubení 

participace lidí na veřejném životě, a na všestrannou profesionalizaci 

neziskových organizací. Při dosahování svých cílů se ústav v maximální možné 

míře opírá o partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým 

sektorem.  

 Poslání ústavu spočívá zejména v: rozvoji, podpoře, vzdělávání a poskytování 

služeb společensky prospěšným formálním a neformálním skupinám v České 

republice, rozvoji kultury a nástrojů dárcovství za využití technologií, kultivaci 

prostředí tak, aby využití technologií pro tyto účely bylo snadno dostupné, 

spolupráci a sdílení zkušeností na národní i mezinárodní úrovni. 
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II. Obecné účetní zásady 

1.  Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad  

40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 

Stavby se odpisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let. 

2. Opravné položky 

Opravné položky v souladu s předpisy organizace vytváří k pohledávkám  

ze zdaňovaných činností v případě, jejich dobytnost je špatná. O opravné položce 

rozhoduje ředitelka organizace. 

3. Časové rozlišení 

Organizace účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž výše je stanovena  

na základě nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím 

účetním období. 

4. Vlastní jmění a fondyVe vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení 

bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpouštěna na účet 

skupiny 64 – Ostatní výnosy současně s účtováním odpisů. 

5. Přijaté dary a dotace 

O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na zakázky 

dle konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni nevyčerpané 

dary a dotace organizace převede do dalšího období prostřednictvím výnosů příštích 

období. 

 

III. Doplňující údaje k výkazům 

1. Dlouhodobý majetek 

V roce 2015 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku: 

Dataprojektor Sony VPL-EX1 – 40 677,- Kč  

2. Pohledávky a závazky 

Organizace neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti. 

3. Majetek neuvedený v rozvaze 

Kromě drobného majetku v zanedbatelné hodnotě neeviduje organizace žádný majetek 

neuvedený v rozvaze. 

4. Závazky nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány 

v rozvaze.  
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5. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců  

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 

3 3 

z toho členů řídících orgánů 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 

2015 

Průměrný počet řídících pracovníků v roce 

2014 

1 1 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů 

2015 v tis. Kč 2014 v tis. Kč 

Osobní náklady na 

zaměstnance  

Osobní náklady na 

členy řídících orgánů 

Osobní náklady na 

zaměstnance  

Osobní náklady na 

členy řídících orgánů 

1 450 575 1 230 547 

Členům statutárního orgánu v roce 2015 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, 

záruky ani jiná plnění. 

6. Zástavy a ručení 

Majetek organizace není zatížen žádným zástavním právem. 

Organizace neposkytla ani nepřijala žádná ručení. 

7. Výnosy 

Organizace nemá výnosy, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem. 

8. Přijaté dary a dotace  

V roce 2015 nebyly přijaty dotace a dary od krajů, měst a obcí. 

V roce 2015 byly přijaty dary od nadací, právnických a fyzických osob.  

Dary přijaté v roce 2015 využila organizace v daném roce a to v celkové výši  

1 277 051 Kč. 

V roce 2015 byly přijaty zejména následující granty a dary (uvedeny dary nad 10 000 

Kč): 

 

Poskytovatel Částka Komentář 

GOOGLE IRELAND LIMITED 576 510 Kč Nepeněžní podpora 

Nadace VIA 525 000 Kč Finanční dar 

Microsoft Corporation 86 379 Kč Finanční dar 

TechSoup Global 89 161 Kč Finanční dar 

 

9. Veřejná sbírka 

Organizace v roce 2015 nepořádala žádnou veřejnou sbírku: 

10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2014 byl převeden do vlastního jmění. 

Za rok 2015 organizace vykazuje ztrátu ve výši 4 401,65 Kč.  
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11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky 

 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 

významné události. 
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Spolupráce, poděkování 

NADACE VIA 

TECHSOUP GLOBAL 

MICROSOFT 

NADACE VODAFONE ČESKÁ REPUBLIKA 

ČESKÁ SPOŘITELNA 

GREENDATA - GREENHOUSING 

PwC ČESKÁ REPUBLIKA 

GOOGLE (program Google pro neziskové organizace) 

TOMÁŠ KUBÁLEK - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

ZONER 

a další… 

 

Náš velký dík si zaslouží všichni dárci, partneři a spolupracovníci! 

Vážíme si poskytnuté podpory a jsme si vědomi, že právě díky spolupráci a finanční  

i nefinanční podpoře jsme dokázali společně podpořit technologický rozvoj neziskových 

organizací v České republice. 

DĚKUJEME! 
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Zpráva nezávislého auditora 
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Kontaktní informace 

Sdružení VIA, z. ú. 

Jelení 9, Praha 1, 118 00 

IČ: 27013812, DIČ: CZ27013812 

Telefon: 736 142 491 │ 774 000 985 

Email: info@sdruzenivia.cz 

Web: www.sdruzenivia.cz 

 

LUKÁŠ HEJNA 

ŘEDITEL 

 RADKA BYSTŘICKÁ 

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA 

 IVANA SIGLOVÁ 

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA 

     

T: 736 142 491 

E: lukas.hejna@sdruzenivia.cz 

 

 T: 774 000 985 

E: radka.bystricka@sdruzenivia.cz 

 T: 774 000 985 

E:  ivana.siglova@sdruzenivia.cz 

 

Statutární orgán 

Lukáš Hejna, ředitel 

 

Správní rada 

Jiří Bárta, předseda správní rady 

Jan Gregor, člen správní rady 

Petra Hubačová, členka správní rady 

 

Dozorčí rada – revizor 

Matěj Lejsal, revizor 


