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ÚVODNÍ SLOVO 
Rok 2018 byl pro Sdružení VIA ve znamení změn. Po 6 letech z organizace odešel její ředitel 

Lukáš Hejna, pod jehož vedením se programy naší organizace rozrostly do programů 

s celorepublikovým významem, ušetřily zdroje tisícům neziskových organizací v České republice a 

pomohly jim získat desítky milionů na jejich projekty. Výsledky našich dvou vlajkových programů to 

krásně ukazují – program TechSoup od roku 2012 téměř zdvojnásobil počet licencí, které za rok 

poskytne, na 6,5 tisíce a v programu Darujme.cz, na kterém se podílíme s Nadací Via, se objem 

zpracovaných darů zvýšil z 2 na neuvěřitelných 85,5 milionů korun. 

Mně jako nové ředitelce nezbývá než doufat, že se nám s týmem podaří na Lukášovy úspěchy 

navázat a pokračovat ve skvělé práci, která tady po něm zůstává. Lukáši, za celý tým děkujeme a 

přejeme energii do nových výzev! 

V loňském roce jsme také obměnili a rozšířili náš pracovní tým. Po 4 letech se za novým 

dobrodružstvím vydala také kolegyně Ivana, kterou naše neziskové organizace znají hlavně 

z uživatelské podpory a jako autorku newsletterů, postů na sociálních sítích a vůbec jako šiřitelku 

myšlenky programu TechSoup. Ivčo, i tobě moc děkujeme a jsme rádi, že můžeme navazovat na tu 

spoustu práce, kterou jsi pro Sdružení vykonala. 

Ani zde však výčet změn nekončí. Na podzim jsme do naší programové rodiny přibrali portál 

Um sem um tam, jehož cílem je podpora expertního dobrovolnictví v České republice. S tímto tématem 

jsme se i v našich ostatních programech často potkávali. A protože věříme, že zvláště ve světě 

technologií může expertní dobrovolnictví výrazně přispět k profesionalizaci neziskového sektoru, 

spojili jsme síly s organizací Um sem um tam, z. s., a začali se podílet na provozu jejich portálu. 

Vedle našich dlouhodobých programů jsme v roce 2018 realizovali také několik projektů. 

Velkou radost jsme měli z druhého ročníku Meet and Code, ve kterém jsme díky společnosti SAP a síti 

TechSoup Europe mohli podpořit 55 programovacích akcí pro děti a mládež. Se společností Microsoft 

jsme uspořádali velkou československou konferenci o digitální transformaci pro neziskové organizace 

Neziskovka 4.0, jejíž součástí bylo také vyhlášení vítězů třetího ročníku soutěže Microsoft NGO Awards. 

Naším cílem v obou těchto projektech bylo organizace inspirovat a pomoci překonat bariéry, které je 

odrazují od většího využívání technologií. Podle ohlasů se nám to podařilo, jak se dočtete dále v této 

zprávě. 

A co v dalším roce? Chystáme ještě více vzdělávacích akcí, zaplujeme do vod umělé inteligence 

a budeme pracovat na tom, aby se naše programy dostaly k alespoň další tisícovce organizací a aby jim 

nabízely to, co v moderním světě ke svému fungování potřebují. Těšíme se, že u toho budete s námi. 

 

 

 

RADKA BYSTŘICKÁ 

ředitelka organizace 
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O NÁS 

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. 

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 usilovat o to, aby technologie byly snadno 

a smysluplně využívány k podpoře společensky prospěšných činností, a zasazovat 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. 

01110110 01101001 01100001 

Statutární zástupci: 

◆ Radka Bystřická, ředitelka (od 07/2018) ◆ Lukáš Hejna, ředitel (do 07/2018) 

Správní rada: 

◆ Jiří Bárta, předseda správní rady 

◆ Jan Gregor, člen správní rady 

◆ Petra Hubačová, členka správní rady 

Dozorčí rada: 

◆ Matěj Lejsal, revizor 

01110110 01101001 01100001 

Zaměstnanci 

◆ Ondřej Fajfrlík (od 09/2018) 

◆ Kristýna Janská (od 06/2018) 

◆ Klára Pantůčková (do 05/2018) 

◆ Tereza Patočková (od 07 do 09/2018) 

◆ Ivana Siglová (do 06/2018) 

◆ Silvestr Vandrovec Špaček (od 07/2018) 

01110110 01101001 01100001 

Externí spolupracovníci 

◆ Kateřina Hejnová, překladatelka 

◆ Ivana Hrubá, mzdová účetní 

◆ Tereza Patočková, marketing 

◆ Alexandra Václavíková, správa účetnictví 

◆ Vít Vohnický, finanční asistent
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TECHSOUP ČESKÁ REPUBLIKA 
TechSoup je mezinárodní program, který od roku 2010 rozvíjí technologické kapacity českých 

neziskových organizací a veřejných knihoven, 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. Jsme součástí mezinárodní sítě neziskových organizací TechSoup Global 

Network, která provozuje program TechSoup v téměř všech zemích světa. Program zajišťuje především 

zprostředkování darů a zvýhodněných nabídek softwaru, hardwaru a IT služeb od předních IT 

společností. Skrze TechSoup Česká republika jsou nabízeny dárcovské a zvýhodněné programy 

společností Adobe, Amazon, Autodesk, Bitdefender, Box, Cisco, Compuritas, Microsoft, O&O Software, 

Symantec, Tableau a Zoner. V roce 2018 přibyly také programy: DocuSign, Flixbus a Microsoft slevový 

program. 

Nové partnerské programy 

                   

 

TechSoup v roce 2018 v číslech 

 

 

  

SLEVY 

54,5 milionu Kč 
hodnota poskytnutých licencí 

564 organizací 
nově registrováno  

6 565 licencí 
poskytnuto přes program 

4 012 organizací 
celkem registrováno  

1 343 žádostí 
zpracováno 
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V rámci TechSoup pořádáme také kurzy zaměřující se na vzdělávání v konkrétních IT 

nástrojích, které mohou neziskovým organizacím pomoci usnadnit a zefektivnit jejich každodenní 

práci. Kurzy jsou určeny pro malé skupiny účastníků, kteří jsou vybíráni na základě motivace a přímého 

praktického využití kurzu ve své práci. 

V roce 2018 jsme s pomocí partnerů uspořádali tyto kurzy: 

◆ Jak na G-Suite (leden 2018, Praha) 

◆ Jak na online marketing s Google AdWords (leden 2018, Praha) 

◆ Analýza dat a jejich zpracování (únor 2018, Praha) – ve spolupráci s mib:con 

◆ Zoner Photo Studio (červen 2018, Jihlava) 

◆ Online marketing a Google Grants (listopad 2018, Praha) 

 

Co říkají naši účastníci na otázku, zda kurzy splnily 

jejich očekávání? 

 

„Splněno, líbilo se mi, že nás Honza vedl k samostatné práci, tím se nejvíc 

naučíme. Dostala jsem spoustu nápadů, jak pracovat s rozhraním G-Suite 

a návod, jak nejlépe používat help (včetně NGO). Mohla jsem se zeptat na věci, 

které jsem konkrétně potřebovala.“ 
(účastnice kurzu G-Suite) 

 

 

 

„Naplnilo se, bez přetvářek bylo školení skvělé. Měla jsem spoustu 

nezodpovězených otázek, na které jsem získala v průběhu seminářů odpověď 

a zjistila jsem toho spoustu navíc.“ 
(účastnice kurzu Google AdWords) 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurz 

Zoner Photo Studio 

Jihlava 

14. červen 2018 
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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 

programem Nadace Via, který zpřístupňuje důvěryhodné, komplexní a přehledné prostředí pro 

moderní formy dárcovství. Sdružení VIA zajišťuje administrativní a operativní provoz, ověřuje a 

registruje organizace do systému a poskytuje uživatelskou podporu. 

 

Darujme.cz za rok 2018 v číslech 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 milionů Kč 
darováno skrze portál 

82 519 dárců 
využilo portál 

167 558 plateb 
zpracováno portálem 

150 organizací 
nově registrováno 

483 organizací 
aktivních na portále 
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UM SEM UM TAM 
Um sem um tam je program, který má za cíl podporu expertního dobrovolnictví v České 

republice. Hlavním nástrojem pro tuto podporu je portál umsemumtam.cz, na kterém mohou 

neziskové organizace vytvářet výzvy s žádostí o krátkodobou odbornou výpomoc a dobrovolníci na tyto 

výzvy mohou reagovat a nabídnout svůj volný čas a expertizu. 

Program Um sem um tam existuje již od roku 2012 a dlouho sám fungoval na čistě 

dobrovolnické bázi. Zakladatelé programu se však rozhodli provoz portálu předat profesionální 

organizaci, kde bude pro uživatele dostupná celodenní podpora a se kterou by mohli celý program dále 

rozvíjet. Sdružení VIA se nabídlo jako partner, a nakonec bylo ze všech kandidátů pro spolupráci 

vybráno. 

Podpora expertního dobrovolnictví naplňuje hned několik účelů, za kterými Sdružení VIA 

vzniklo, a to podpora kultury dárcovství (v tomto případě dárcovství času a znalostí) a také provoz 

portálů a technických prostředků podporujících neziskové organizace. Proto máme radost, že se na 

tomto programu můžeme od září 2018 podílet. 

 

Um sem um tam za rok 2018 v číslech (od září 2018) 

 

 98 výzev 
podáno na portál 

77 propojení 
neziskovky a dobrovolníka 

38 spoluprací 
dokončeno  
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KONFERENCE NEZISKOVKA 4.0 
Cílem celodenní konference bylo ukázat organizacím, že čtvrtá průmyslová revoluce nemusí 

být strašákem, který je bude stát spoustu času a peněz, ale že technologie a digitalizace mohou být 

organizacím naopak velkým pomocníkem při zvyšování jejich společenského dopadu. 

V dopolední části konference proběhly 3 inspirativní přednášky: 

◆ Jak Microsoft podporuje digitální transformaci v neziskovém sektoru? 

Erik Arnold, CTO Tech for Social Impact, Microsoft Philanthropies 

◆ Co obnáší digitální transformace a jak se na ni připravit? 

Filip Dřímalka, CEO Digiskills, partner v Digital Ventures 

◆ Role technologií v nové občanské společnosti 

Chris Worman, Vice President, Alliances and Program Development TechSoup 

V odpolední části byly pro většinu účastníků připraveny prezentace příkladů dobré praxe 

z různých neziskových organizací a také například přednáška k GDPR v cloudu. V paralelních malých 

skupinách odpoledne probíhal Inkubátor nápadů. V něm měli zástupci přihlášených organizací 

možnost diskutovat se zástupci Microsoftu a partnerských IT firem svůj problém nebo nápad na 

zlepšení organizačních procesů za pomocí technologií a posunout ho blíže k realizaci. Tato aktivita byla 

na akci poprvé, hned však sklidila řadu kladných ohlasů.  

Konference se zúčastnilo 175 zástupců českých a slovenských organizací a partnerských 

společností. Akce probíhala díky podpoře společnosti Microsoft. 

 

Co na akci říkají účastníci? 

„Pecka jak po obsahové stránce, tak po stránce organizační. Jsem nesmírně 

ráda, že se téma digitalizace otevřelo i nezisku, protože právě tam může 

automatizace hodně ušetřit, digitalizace fundraisingu zase víc vydělat a díky 

technologiím budou moct neziskovky sbírat data a hlavně s nimi pracovat pro 

účely měření a zvyšování dopadu a vlastní efektivity.“ 

 

 

„Díky za rozšíření obzorů.“ 
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MICROSOFT NGO AWARDS 
Již potřetí jsme spolu se společností Microsoft vyhlásili soutěž Microsoft NGO Awards, která 

oceňuje zajímavé a inovativní využívání technologií Microsoftu v neziskovém sektoru. Svůj příběh 

mohly organizace přihlásit do tří kategorií: 

◆ Vnější dopad – zde jsme oceňovali projekty, které využívaly 

technologie pro zvýšení svého vnějšího dopadu, tedy například zlepšit 

služby cílovým skupinám organizací nebo nabídnout nové služby, které by 

bez technologií nebyly možné; 

◆ Organizační rozvoj – zde bylo hlavním kritériem zlepšení vnitřního 

provozu organizace, zlepšení procesů a ušetření nákladů; 

◆ Výjimečný příběh – zde jsme ocenili organizaci s nejzajímavějším 

příběhem digitální transformace. 

Neziskové organizace se mohly do soutěže hlásit během února a března a vyhlášení vítězů 

proběhlo na akci Konference Neziskovka 4.0. Výherce určila hodnotící komise složená ze zástupců 

pořadatelů, partnerů soutěže a odborné veřejnosti. Partnery soutěže byli kromě společnosti Microsoft 

také firma Compuritas, Asociace společenské odpovědnosti, Nadace Neziskovky.cz a společnost 

Economia.  
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MEET AND CODE  
Cílem inciativy Meet and Code je představit dětem a mladým lidem ve věku 8 až 24 let svět 

technologií a programování a podpořit neziskové organizace, které se o toto vzdělávání a osvětu snaží. 

Meet and Code je úzce spojen s celoevropským projektem „Evropský týden programování“, který 

v roce 2018 probíhal mezi 6. a 21. říjnem. Neziskové organizace z České republiky, které během 

Evropského týdne programování uspořádaly programovací akci pro děti a mládež, mohly  v rámci Meet 

and Code získat na pořádání této akce grant až ve výši 10 000 Kč. 

V rámci programu Meet and Code bylo v roce 2018 v České republice podpořeno 55 

vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj programování, digitální gramotnost a popularizaci IT oborů 

u dětí a mladých lidí.  

Meet and Code probíhá i v dalších evropských zemích. Oproti předchozímu ročníku se však 

zapojení téměř zdvojnásobilo. To, co v roce 2017 začalo 15 angažovanými zeměmi, přerostlo během 

jednoho roku ve 22 zemí. Počet akcí a zúčastněných měst se zvýšil téměř o 80 procent na dnešních 

1100 akcí a 513 měst.  

Meet and Code si klade za cíl ukázat veřejnosti, jak vytvářet svět prostřednictvím kódování a 

jak se při programování můžete dobře bavit. Iniciativa, za kterou stojí SAP a organizace Haus des 

Stiftens gGmbH, primárně podporuje malé a lokálně zakotvené neziskové organizace všech zemí, čímž 

posiluje zejména podněty, které umožňují digitální vzdělávání a rozvoj programování všem - což je 

oficiálním cílem Evropského týdne programování.   

Všechny akce jsou velmi rozmanité od začátečnických kódovacích her až po komplexní 

vysokoškolské přednášky o 3D tisku. Tituly akcí reflektují celý svět technologií: Virtuální realita, Roboti 

v laboratoři, Začínáme s Arduinem a další.  
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
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Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2017 byl 243 483 Kč a bylo o něj navýšeno vlastní jmění Sdružení VIA. 

Za rok 2018 organizace vykazuje zisk ve výši 216 045 Kč. Základ daně z příjmu ve výši 264 764 Kč byl 

zjištěn v souladu s §18a odst. 5 zákona o daních z příjmů. 

Základ daně byl zaokrouhlen a snížen na 0 Kč uplatněním snížení základu daně v souladu s §20 odst. 7 

zákona o daních z příjmů. 

01110110 01101001 01100001 

Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců, z toho členů řídících orgánů (v závorce):  

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017 

4 (1) 3 (1) 

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídících orgánů: 

 2018 v tis. Kč 2017 v tis. Kč 

 Osobní náklady 
na zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Osobní náklady 
na 
zaměstnance  

Osobní náklady na 
členy řídících 
orgánů 

Mzdové náklady 1514 448 1588 487 

Zákonné sociální pojištění 513 148 538 166 

Ostatní sociální pojištění 3  3  

Zákonné sociální náklady 41  39  

Ostatní sociální náklady     

 
Členům orgánů v roce 2018 nebyly poskytnuty žádné odměny ani funkční požitky, nebyly jim 
poskytnuty ani žádné půjčky, úvěry, záruky či jiná plnění. Členové orgánů nemají žádnou 
účast  v osobách, s nimiž organizace v roce 2018 uzavřela smluvní vztahy. 

01110110 01101001 01100001 

Přijaté dotace a dary 

V roce 2018 byla přijata dotace (záloha – program Erasmus) ve výši 548 339 Kč. 

V roce 2018 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, ostatní souhrnně): 

Poskytovatel Částka v Kč Komentář 

GOOGLE IRELAND LIMITED 32 907,58 Nepeněžní dar (služby) – Google Ads (souhrnně) 

Nadace Via 163 000,00 Finanční dar – rozvoj programů Sdružení VIA 

Nadace Via 264 000,00 Finanční dar – zajištění funkčnosti portálu Darujme.cz 

Nadace Via 208 000,00 Finanční dar – rozvoj programů Sdružení VIA 

Fundacja Techsoup 687 614,93 Finanční dar – projekt Meet and Code 

Ostatní  2 783,11 Finanční dar 
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Vyplacené příspěvky – dary 

Projekt Meet and Code – celkem 550 000 Kč: 

Firma Výše daru v Kč 

Komunitní škola Traplice, z.s. 10 000,00 

Centrum Ententyky, z.s. 10 000,00 

Petrklíč help, z.s. 10 000,00 

Malá technika z.ú. 10 000,00 

Spolek rodičů při základní škole Brno, Gajdošova 3 10 000,00 

Spolek rodičů a přátel školy gymnázia Elgartova 10 000,00 

Komunitní škola Traplice, z.s. 10 000,00 

Radioklub Kunovice 10 000,00 

Radioklub Kunovice 10 000,00 

Spolek rodičů a přátel školy gymnázia Elgartova 10 000,00 

Spolek rodičů při základní škole Brno, Gajdošova 3 10 000,00 

Spolek rodičů při základní škole Brno, Gajdošova 3 10 000,00 

eDELTA 10 000,00 

eDELTA 10 000,00 

ELIM Pardubice, křesťanská společnost pro diakonii, z. s. 10 000,00 

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. 10 000,00 

HooH - informačně technologický spolek 10 000,00 

Nadační fond micro:la 10 000,00 

Nadační fond micro:la 10 000,00 

Aliterra, z.ú. 10 000,00 

TIB, z.s. 10 000,00 

eDELTA 50 000,00 

Pexeso, z.s. 10 000,00 

Mensa České republiky 10 000,00 

Občanské sdružení při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, zapsaný spolek 10 000,00 

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Safír Kdyně 10 000,00 

Jednota školských informatiků, z. s. 10 000,00 

Jednota školských informatiků, z. s. 10 000,00 

Studentská unie ČVUT 10 000,00 

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, z.s. 10 000,00 

Občanské sdružení při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, zapsaný spolek 10 000,00 

Czechitas z.s. 100 000,00 

Data4You z.s. 10 000,00 

Data4You z.s. 10 000,00 

Společnost přátel Základní školy Pardubice-Polabiny III, z.s. 10 000,00 

Spolek Navis 20 000,00 

nvias, z.s. 10 000,00 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Staňkova 128, Pardubice 10 000,00 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Staňkova 128, Pardubice 10 000,00 

Vzdělávací a inovační institut, z.s. 10 000,00 

Vzdělávací a inovační institut, z.s. 10 000,00 
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ZPRÁVA AUDITORA

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

 
 

20 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

 
 

21 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

 
 

22 

SPOLUPRÁCE A PODĚKOVÁNÍ 
Firmy a organizace 

◆ Amazon 

◆ Artex IS 

◆ Asociace společenské odpovědnosti 

◆ Cloudiga 

◆ Compuritas 

◆ Česká spořitelna 

◆ Dům zahraniční spolupráce 

◆ Economia 

◆ Fundacja TechSoup 

◆ Global Payments 

◆ Google 

◆ KPCS 

◆ manGoweb 

◆ mib:con 

◆ Microsoft 

◆ Millenium 

◆ Nadace Neziskovky.cz 

◆ Nadace Via 

◆ Netw.org 

◆ SAP 

◆ TechSoup Global 

◆ Trask 

◆ Zoner Software 

01110110 01101001 01100001 

Jednotlivci 

◆ Lenka Čábelová 

◆ Filip Dřímalka 

◆ Adéla Jansová 

◆ Tomáš Kubálek 

◆ Lucie Mádlová 

◆ Libor Marek 

◆ Jana Niedermeierová 

◆ Karel Pařízek 
◆ Timos Platsas 

◆ Jan Slavík 

◆ Petr Soběslavský 

◆ Rudolf Urbánek 

◆ Chris Worman

01110110 01101001 01100001 

 

 

Děkujeme všem spolupracujícím firmám, neziskovým organizacím 

a jednotlivcům. Vážíme si vašeho času, který jste věnovali digitálnímu 

vzdělávání neziskových organizací, hodnocení příběhů v NGO Awards 

a konzultacím IT projektů. 

Také děkujeme spolupracujícím společnostem za poskytování finančních 

prostředků, prostor a služeb, díky kterým můžeme realizovat naše projekty 

a programy. 

   



 

 
 

01110110 01101001 01100001 

Sdružení VIA, z. ú. 

Sídelní adresa 

Dělnická 1324/9 

Praha 7 – Holešovice 

170 00 

Kontaktní adresa 

Dejvická 9 

Praha 6 – Dejvice 

160 00 

Kontakty 

info@sdruzenivia.cz 

+420 721 360 547 

www.sdruzenivia.cz  

 

 

IČ: 27013812 

DIČ: CZ27013812 

 

 

Program TechSoup 

podpora@techsoup.cz 

+420 774 000 985 

www.techsoup.cz  

 

Program Darujme.cz 

podpora@darujme.cz 

+420 736 142 491 

www.darujme.cz 

  

Program Um sem um tam 
info@umsemumtam.cz 

+420 704 500 726 

www.umsemumtam.cz 
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