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O NÁS 

Sdružení VIA, z.ú., usiluje o snadnější dostupnost technologií a jejich 

smysluplnější a efektivnější využití ve společensky prospěšných aktivitách. 

Zasazujeme se tak o růst a profesionalizaci 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. 
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Statutární zástupci:

◆ Radka Bystřická, ředitelka 

Správní rada: 

◆ Jiří Bárta, předseda správní rady 

◆ Jan Gregor, člen správní rady 

◆ Petra Hubačová, členka správní rady 

Dozorčí rada: 

◆ Matěj Lejsal, revizor 
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Zaměstnanci 

◆ Aneta Bednářová 

◆ Ondřej Fajfrlík 

◆ Kristýna Janská 

◆ Andrea Papoušková 

◆ Silvestr Vandrovec Špaček 

◆ Adéla Zicháčková 
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Externí spolupracovníci 

◆ Aneta Bednářová 

◆ Ivana Hrubá 

◆ Tereza Patočková 

◆ Jana Pěchová 

◆ Alexandra Václavíková 

◆ Vít Vohnický
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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. Prostřednictvím programu TechSoup Česká 

republika jsou nabízeny dárcovské a zvýhodněné programy a služby společností Adobe, Airbnb, 

Amazon, Autodesk, Bitdefender, Box, Cisco, Compuritas, DocuSign, Flixbus, Google, Microsoft, 

NortonLifeLock, O&O Software, Symantec, Tableau a Zoner. V roce 2019 přibyly také programy: 

Asana, Microsoft cloudový program, Veritas a Zoom. 

Nové partnerské programy 

           

 

TechSoup v roce 2019 v číslech 

 

 

  

60,7 milionu Kč 
hodnota poskytnutých licencí 

581 organizací 
nově registrováno  

7 012 licencí 
poskytnuto přes program 

4 593 organizací 
celkem registrováno  

1 091 žádostí 
zpracováno 
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V rámci TechSoup pořádáme také kurzy zaměřující se na vzdělávání v konkrétních IT 

nástrojích, které pomáhají neziskovým organizacím usnadnit a zefektivnit jejich každodenní práci.  

V roce 2019 jsme s pomocí partnerů uspořádali tyto kurzy: 

◆ Jak na online marketing s Google Ads (leden–únor 2019, Praha) 

◆ Jak na online marketing s Google Ads (květen–červen 2019, Praha) 

◆ Vyhodnocování digitálních kampaní (listopad 2019, Praha) – ve spolupráci s Google 

 

Co říkají o našich kurzech účastníci? 

 

„V praxi využiji vše, co se týká Google Ads a Google Analytics. Dnes už jsem si 

přenastavil GA na našich stránkách. :) Cenný byl pro mne i náhled do 

marketingového způsobu myšlení.“ 

(účastník kurzu Google Ads) 

 

 

„Ráda bych v budoucnu využila dalších vzdělávacích seminářů. Zároveň oceňuji 

přístup Googlu, který poskytuje takto dobře organizovaný seminář zadarmo.“ 

 
(účastnice kurzu Google Ads) 
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DARUJME.CZ 
Díky Darujme.cz mají neziskové organizace již desátým rokem 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 2019 v číslech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 milionů Kč 
darováno přes portál 

95 234 dárců 
využilo portál 

243 894 plateb 
zpracováno portálem 

164 organizací 
nově registrováno 

615 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. 

Podpora expertního dobrovolnictví naplňuje hned několik cílů, 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. 

V červnu 2019 jsme uspořádali setkání firem a neziskových organizací na téma Potenciál 

expertního dobrovolnictví. V rámci setkání jsme ukázali příklady dobré praxe a také vedli diskuzi na 

téma Překážky pro expertní dobrovolnictví, které nám pomohlo definovat největší úskalí tohoto typu 

spolupráce a jak těmto problémům předcházet. 

 

Um sem um tam za rok 2019 v číslech 

 

 

  

301 výzev 
podáno na portál 

170 propojení 
neziskovky a dobrovolníka 

96 spoluprací 
dokončeno  
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AI FOR GOOD AKCE 
Naší misí není jenom poskytovat neziskovým organizacím software a hardware nezbytný pro jejich 

každodenní práci, ale také jim zprostředkovat přístup k technologickým novinkám. Proto ve spolupráci 

s Microsoftem pořádáme akce, jejichž středobodem je umělá inteligence. Tato setkání dokazují, že 

umělá inteligence už není jen koncept ze sci-fi filmů, ale užitečný nástroj, který může pomáhat 

například lidem se speciálními potřebami nebo při řešení environmentálních výzev. 

V roce 2019 se odehrály dvě akce týkající se umělé inteligence:  

◆ COCKTAIL, 27. 3. 2019 

Neformální setkání, v rámci kterého se neziskové organizace z nejrůznějších oborů 

seznámily s možnostmi umělé inteligence. 

◆ HACKAITHON, 20. 5. 2019 

Hackathon, jehož se účastnilo 9 projektů, které se zabývají jednak odstraňováním 

bariér pro lidi se zdravotním omezením a nebo ochranou přírody.  

 

HACKAITHONU se účastnila například organizace Bezobalu, která zde pracovala na aplikaci, jež 

pomůže říct lidem, kolik plastických obalů se ušetří bezobalovým nakupováním. Dále pak aplikace pro 

nevidomé chodce Naviterier nebo praktický nástroj Mapy bez bariér. Nezisková organizace Alka 

Wildlife na hackathonu učila umělou inteligenci rozpoznávat sysly na fotografiích z fotopastí. Alka 

Wildlife později díky svému inovativnímu řešení, které ušetří stovky hodin úmorné dřiny, uspěla v tvrdé 

mezinárodní konkurenci a získala od Microsoftu grant v rámci programu „Umělá inteligence pro 

dobrou věc“.   
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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 2019 probíhal mezi 5. a 20. 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 2019 v České republice podpořeno 50 

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

u dětí a mladých lidí. Pro ročník 2019 se nám také podařilo domluvit partnerství s ReactiveConf (velká 

etablovaná vývojářská konference), kde se letos konal program Reactive|Expedition. Do něj jsme mohli 

vyslat pět lektorů/organizátorů Meet and Code akcí, které jsme podpořili ve všech třech dosavadních 

ročnících. Stali jsme tak největším partnerem Reactive|Expedition. 

Meet and Code probíhá i v dalších evropských zemích. V porovnání s loňským ročníkem přibyly 

tři další země. V rámci Evropy se Meet and Code účastnilo již 25 zemí. Vzrostl nám také počet 

zapojených měst (z 513 na 630), akcí (z 1100 na 1221) a účastníků (z 52 327 na 56 388). Počet událostí 

i zapojených dětí každým rokem roste, a my jsme rádi, že tohoto úspěchu můžeme být součástí a 

můžeme se podílet na rozvoji digitálních dovedností. 

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

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

GmbH, primárně podporuje malé a lokálně zakotvené neziskové organizace všech zemí. Díky tomu 

umožňuje digitální vzdělávání a výuku programování opravdu všem – což je ostatně také oficiální cíl 

„Evropského týdne programování“.   

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. Vybrané události se již tradičně utkají v soutěži Meet and Code, která 

oceňuje nejzajímavější a nejvíce kreativní nápady.  

                    

                    

 

  

https://reactiveconf.com/expedition/
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KURZ DIGITAL SKILLS 
Mezinárodní kurz Digital Skills měl za úkol naučit vybrané zástupce neziskových organizací 

z Rakouska, Maďarska a České republiky základní digitální dovednosti potřebné při činnosti jejich 

neziskových organizací. 

V týdenním kurzu jsme se podívali na tato témata: 

◆ Peer to peer fundraising (lektorka Radka Bystřická) 

◆ Online fundraising and crowdsourcing (lektor Jan Gregor) 

◆ Social media and online marketing (lektor Jakub Šnorbert) 

◆ PR and brand building (online) (lektor Petr Freimann) 

◆ Online marketing tools (lektor Karel Pařízek) 

Kurzu se celkem účastnilo 12 lidí a proběhl v dubnu 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT FOR GOOD – EMPOWERING DIGITAL 

COMPETENCES OF CZECH NGOS 
V tomto projektu podpořeném v rámci grantového programu Erasmus+ Vzdělávací mobilita 

jednotlivců jsme vybrali celkem 15 zaměstnanců a dobrovolníků naší organizace a vyslali je na kurzy 

digitálních dovedností do zahraničí, konkrétně do Rakouska, Maďarska a Polska. 

Kurzy byly zaměřené na různé oblasti – od sociálních médií, přes online fundraising po nástroje 

na řízení organizací – vždy však s důrazem na digitální a online sféru. V prostředí mezinárodních kurzů 

měli námi vyslaní účastníci nejen možnost naučit se novým dovednostem, ale také porovnat si rozdíly 

v přístupech a praxi v různých zemích střední Evropy. 

Všichni účastníci pak měli za úkol na základě získaných dovedností a znalostí uspořádat 

worskhop v České republice pro zástupce neziskových organizací, aktivní občany a občanky nebo pro 

zástupce znevýhodněných skupin, ve kterém předají své znalosti dál. Díky tomu jsme rozšířili digitální 

dovednosti mezi více než 200 potřebných lidí v České republice. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 
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Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl 216 045 Kč a je zaúčtován na účtu 932 – Nerozdělený zisk 

minulých let. 

Za rok 2019 organizace vykazuje zisk ve výši 121 144 Kč. Základ daně z příjmu ve výši 163 000 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 2019 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018 

4,4 (1) 3 (1) 

Osobní náklady na zaměstnance: 

 2019 v tis. Kč 2018 v tis. Kč 

Mzdové náklady 1916 1514 

Zákonné sociální pojištění 640 513 

Ostatní sociální pojištění 5 3 

Zákonné sociální náklady 44 41 

Ostatní sociální náklady   

 
Členům orgánů v roce 2019 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 2019 uzavřela smluvní vztahy. 

01110110 01101001 01100001 

Přijaté dotace a dary 

V roce 2019 byla utracena dotace ve výši 665 977,95 Kč. V roce 2018 byla přijata dotace (záloha – 
program Erasmus) ve výši 548 339 Kč. Na účtu 315 je zaúčtována pohledávka ve výši 126 663,96 Kč 
(doplatek – program Erasmus). Tato částka přišla na účet v roce 2020. 

V roce 2019 byly přijaty následující dary (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, ostatní souhrnně): 

Poskytovatel Částka v Kč Komentář 

Amazon Web Services 45 200,00 Darované služby – kredity na provoz služby AWS 

Microsoft Corporation 13 312,91 Darované služby – licence Office Standard 

Fundacja Techsoup 655 103,94 Finanční dar – projekt Meet and Code 2019 

Microsoft Corporation 26 783,40 Darované služby – licence Office Standard 

Nadace Via 270 000,00 Finanční dar – rozvoj organizace 

Nadace Via 280 000,00 Finanční dar – rozvoj organizace 

Nadace Via 320 100,00 Finanční dar – rozvoj organizace 
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Poskytovatel Částka v Kč Komentář 

Fundraising Verband Austria 83 962,62 Finanční dar – vzdělávací akce Digital Skills 

Nonprofit Információs és 
Oktató Központ (NIOK) 
Alapítvány 

83 036,77 Finanční dar – vzdělávací akce Digital Skills 

Ostatní  1 580,49 Finanční dar 

 

Vyplacené příspěvky – dary 

Projekt Meet and Code – celkem 500 000 Kč: 

Částka Organizace  

10 000,00  Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N.  

20 000,00  Centrum Ententyky, z.s.  

20 000,00  Data4You z.s.  

20 000,00  eDELTA  

20 000,00  Jednota školských informatiků, z. s.  

10 000,00  Junák - český skaut, středisko Clan Hiawatha Příbram, z. s.  

10 000,00  Klub aktivních ve vzdělávání z.s.  

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

10 000,00  Klub Slunečnice, z.ú.  

20 000,00  Komunitní škola Traplice, z.s.  

20 000,00  KOS Křenovice, z. s.  

10 000,00  Lumpíkov z. ú.  

20 000,00  Mensa České republiky  

10 000,00  Městská knihovna Polička  

10 000,00  Nadační fond micro:la  

20 000,00  Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí  

10 000,00  Nadání a dovednosti o.p.s.  

30 000,00  Nová alternativní škola, z.s.  

20 000,00  nvias, z.s.  

20 000,00  Občanské sdružení při Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64, zapsaný spolek  

10 000,00  Otevřený rodič, z.s.  

10 000,00  Petrklíč help, z.s.  

10 000,00  Pexeso, z.s.  

10 000,00  POLYGON bezpečí z.s.  

20 000,00  Radioklub Kunovice  

10 000,00  SCIENCE IN centrum, z.ú.  

10 000,00  Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno, z.s.  

20 000,00  Spolek Navis  

10 000,00  Spolek Parentes  

10 000,00  Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově  

20 000,00  Spolek rodičů a přátel školy gymnázia Elgartova  

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

10 000,00  Spolek sousedů  

10 000,00  Škola pro mě, z.s.  

10 000,00  TIB, z.s.  
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ZPRÁVA AUDITORA
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SPOLUPRÁCE A PODĚKOVÁNÍ 
Firmy a organizace 

◆ Amazon 

◆ Artex IS 

◆ Compuritas 

◆ Česká spořitelna 

◆ DEV:GUERILLA 

◆ Dům zahraniční spolupráce 

◆ Fundacja TechSoup 

◆ Global Payments 

◆ GoodAI 

◆ Google 

◆ Iterait 

◆ KPCS 

◆ manGoweb 

◆ Microsoft 

◆ Nadace Neziskovky.cz 

◆ Nadace Via 

◆ SAP 

◆ TechSoup Global 

◆ Zoner Software 

01110110 01101001 01100001 

Jednotlivci 

◆ Miroslava Aleksieva 

◆ Adam Blažek 

◆ Lenka Čábelová 

◆ Daniel Grbin 

◆ Marek Havrda 

◆ Peter Hroššo 

◆ Adéla Jansová 

◆ Bob Kartouz 

◆ Tomáš Kasalický 

◆ Radim Keseg 

◆ Michal Marušan 

◆ Jaromír Mazák 

◆ Lucie Nemešová 

◆ Tu Anh Ngoová 
◆ Karel Pařízek 
◆ Timos Platsas 

◆ Lukáš Příklenk 

◆ Jan Růžička 

◆ Petr Soběslavský 

◆ Jan Vohryzek 

◆ Roman Werner 

◆ Jan Ženíšek 
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Děkujeme všem spolupracujícím firmám, neziskovým organizacím 

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

vzdělávání neziskových organizací, hodnocení projektů v Meet and Code 

a konzultacím prospěšným AI projektů. 

Také děkujeme spolupracujícím společnostem za poskytování finančních 

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

projekty a programy. 

   



 

 
 

01110110 01101001 01100001 

Sdružení VIA, z. ú. 

Sídelní adresa 

Dejvická 306/9 

Praha 6 – Dejvice 

160 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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