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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:

Dozorčí rada:

◆ Jiří Bárta, předseda správní rady
◆ Jan Gregor, člen správní rady
◆ Petra Dobešová, členka správní rady

◆ Matěj Lejsal, revizor
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Zaměstnanci a interní spolupracovníci
◆ Kristýna Janská/Bubeníčková
◆ Andrea Papoušková
◆ Silvestr Vandrovec Špaček

◆ Adéla Zicháčková
◆ Jana Olejníková
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Externí spolupracovníci
◆ Aneta Bednářová
◆ Ivana Hrubá
◆ Tereza Patočková

◆ Jana Pěchová
◆ Alexandra Václavíková
◆ Vít Vohnický

◆ Karolína Routová
◆ Linda Phanová
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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 služeb od předních IT společností. Prostřednictvím projektu TechSoup Česká republika
jsou nabízeny dárcovské a zvýhodněné programy a služby společností Adobe, Airbnb, Amazon,
Asana, Autodesk, Bitdefender, Box, Cisco, Compuritas, DocuSign, Flixbus, Google, Microsoft,
NortonLifeLock, O&O Software, Symantec, Tableau, Veritas, Zoom a Zoner. V roce 2020 přibyli
také partneři: Benevity, Okta, TeamViewer a Workplace by Facebook.

Nové partnerské programy

TechSoup v roce 2020 v číslech

5571 licencí
poskytnuto přes program

49,5 milionu Kč
hodnota poskytnutých licencí

1053 organizací
nově registrováno

5375 organizací
celkem registrováno

1322 žádostí
zpracováno
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V letošním pandemickém roce se jako nutnost ukázalo to, aby technologické nástroje byly
neziskovkám nejen dostupné, ale také aby s nimi dokázaly úspěšně pracovat. Proto jsme uspořádali
celou řadu školení a od března 2020 také webinářů. Zaměřovaly se na konkrétní IT nástroje, které
pomáhaly neziskovým organizacím usnadnit a zefektivnit jejich každodenní práci.
V roce 2020 jsme s pomocí partnerů uspořádali tato školení a webináře:
◆ Vyhodnocování digitálních kampaní (únor 2020, Praha) – ve spolupráci s Google
◆ Influencer marketing pro neziskovky (březen 2020, Praha) – ve spolupráci s WeDigital
◆ Webinář: Jak na online videohovory s Microsoft Teams (duben 2020) – ve spolupráci
s Microsoft
◆ Webinář Naučte se efektivně a bezpečně používat Zoom (duben 2020) – inhouse, lektor Silvestr
Vandrovec Špaček
◆ Webinář Využijte Microsoft Teams na maximum (duben 2020) – ve spolupráci s Microsoft
◆ Webinář Objevte možnosti G Suite pro vaši neziskovku! (červen 2020) – ve spolupráci
s meetcloud
◆ Webinář Základy e-mail marketingu pro neziskovky (listopad 2020) – ve spolupráci s Ecomail
◆ Webinář Jak úspěšně vést online akce v Zoomu (prosinec 2020) – ve spolupráci s Patrikem
Feňusem a Ondřejem Durkáčem (Impact Hub)

Co říkají o našich kurzech účastníci?

„Chci poděkovat, že jste něco takového uspořádali a ráda se zúčastním opět.“
(účastnice kurzu „Jak na online videohovory“ s Microsoft Teams)

„Neuměla jsem se Zoomem vůbec zacházet, ale zkusím to a myslím, že to
zvládnu.“
(účastnice kurzu „Naučte se efektivně a bezpečně používat Zoom“)
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DARUJME.CZ
Díky Darujme.cz mají neziskové organizace již jedenáctým 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. V pandemickém roce
2020 hrálo Darujme.cz obzvlášť důležitou roli: podporovaly se skrze něj neziskové organizace bojující
s epidemií, projekty na pomoc zdravotníkům nebo kulturní instituce, které musely být kvůli
epidemiologické situaci zavřené.

Darujme.cz za rok 2020 v číslech

232 milionů Kč
darováno přes portál

154 739 dárců
využilo portál

395 622 plateb
zpracováno portálem

789 organizací
aktivních na portále

222 organizací
nově registrováno
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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, se 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 dubnu 2020 jsme realizovali kampaň na podporu expertního dobrovolnictví během
pandemie, na konci roku jsme potom sbírali data ohledně vztahu neziskovek k expertnímu
dobrovolnictví, jejich potřeb a také ohledně samotného nástroje Um sem um tam. Plánem pro rok
2021 je tato data využít jako podklad pro další rozvoj projektu Um sem um tam.

Um sem um tam za rok 2020 v číslech

374 výzev
podáno na portál

200 propojení
neziskovky a dobrovolníka

82 spoluprací
dokončeno
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AI FOR ACCESSIBILITY HACKATHON
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 již pravidelně organizujeme akce, jejichž středobodem je umělá inteligence. V roce 2020
jsme uspořádali AI for Accessibility HACKATHON, který se věnoval tématu přístupnosti obchodů a
služeb pro lidi se speciálními potřebami.
AI for Accessibility HACKATHON byl pojat jako mezinárodní soutěž, do které se mohly přihlásit týmy,
jež připravovaly řešení, které pomůžou lidem se speciálními potřebami usnadnit nákupy. Akce měla
být jednodenní a měla se konat na začátku března 2020 v Praze. Tyto plány ovšem zhatila pandemie a
organizační tým se proto rozhodl přeměnit koncept akce v online akcelerátor. Ten trval dva měsíce a
skládal se ze tří částí: z online workshopů pro týmy, z individuálních konzultací s odborníky
z Microsoftu i jiných přizvaných organizací a ze soutěžního večera, na kterém byli vyhlášeni vítězové
hackathonu.
Celkově jsme pro účastníky uspořádali 9 webinářů, které se věnovaly jak technickým tématům, jako
bylo třeba Microsoft Azure nebo automatizované strojové učení, tak byznysovým okruhům, jako třeba
prezentačním dovednostem nebo marketingu pro sociální podnikání. Následně potom mohli účastníci
čerpat pět hodin online konzultací s různými experty.
Do hackathonu se přihlásilo celkem 11 projektů mimo jiné i z Řecka, Rumunska nebo Ukrajiny. Za
zmínku stojí například Eresprogres z dílny Domova sv. Josefa. Ten umožňuje pacientům
s roztroušenou sklerózou ovládat počítač pomocí pohybu hlavy. Rumunský projekt Tactile Images zase
chce zpřístupnit nákupní katalogy díky speciálním reliéfním obrazům. Na osoby se sluchovým
omezením se pak zaměřuje No-Fears, který zprostředkovává spojení mezi slyšícími a neslyšícími, nebo
Newton Technologies, který vytváří nástroj na titulkování audio a video nahrávek.
Hackathon byl završen soutěžním večerem, v rámci kterého týmy odprezentovaly své projekty a porota
z nich následně vybrala dva výherce. Porota složená z odborníků u vítězů ocenila jejich dopad
v každodenním životě nebo technologickou inovativnost. Vítězové obou kategorií získali 10 000 euro
(cca 250 000 Kč) na rozvoj svých projektů.
Hackathon vyhrál tým Cash Reader, s aplikací, která pomocí umělé inteligence umožňuje nevidomým
lidem rozpoznávat bankovky. Vítězem v druhé oceňované kategorii byl Shelf Inspector od společnosti
DataSentics, jenž dokáže osobám se zrakovým omezením říct, jaké výrobky se nacházejí v regálech
obchodů. CashReader následně získal na konferenci INSPO cenu Rafael s peněžitou odměnou
v hodnotě 200 000 Kč od Nadace Vodafone.
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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.
Neziskové organizace z České republiky, které 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. Letos se kvůli
pandemické situaci Meet and Code odehrával online a podpořené akce se konaly od 1. 9. do 31. 10.
Velkou výzvou byl samotný přechod od fyzických akcí, při kterých si mohly děti technologie
doslova osahat, do čistě online prostředí. Abychom neziskovým organizacím tuto změnu usnadnili,
uspořádali jsme dva webináře zaměřené na pořádání online programovacích akcí. Jeden z nich se konal
v červenci 2020 a vedli jej Pavel König z organizace nvias a Hanka Šandová z Centra technického
vzdělávání Půda při Městské knihovně Polička. Druhý se odehrál v srpnu 2020 a vedl jej Ľuboš Jaroš
z Learn2Code. Kromě toho jsme pro účastníky připravili řadu dalších materiálů v rámci naší Inspiration
Library.
Celkově se nám letos podařilo naplnit kapacitu programu Meet and Code a rozdat všech 45
grantů, které jsme od TechSoup Europe obdrželi. Dostali jsme také navíc dalších pět grantů, takže jsme
celkově podpořili 50 akcí od 27 organizací, kterých se zúčastnilo 1 771 dětí. Celoevropsky se konalo
1 324 akcí ve 35 zemích, na které se připojilo 39 604 účastníků.
I letos byly akce velmi rozmanité: děti si mohly vyzkoušet ovládat na dálku roboty, programovat
ve Scratchi, dozvědět se něco o umělé inteligenci, zjistit více o programování mobilních aplikací nebo
zkusit vyvinout experiment pro počítač na oběžnou dráhu. Kvalitu letošních online akcí dokazuji i to, že
se jedna z nich dostala do finále Meet and Code Award. Projekt Mateřského centra KUŘIMATA se
prosadil v konkurenci 1 324 akcí ze 35 zemí celé Evropy a probojoval se mezi 15 finalistů letošní
soutěže Meet and Code. Mezi nominované v kategorii Girls do IT! (Holky v IT!) se KUŘIMATA dostala
se svou akcí Holčičí robohraní. Jednalo se online hodina robotiky, která byla pro dívky i jejich maminky
nebo babičky. Lektorka téhle akce byla skutečně výjimečná: byla jí desetiletá Pavla Janoušková, asi
nejúspěšnější česká dětská stavitelka a programátorka robotů, která již vyhrála řadu soutěží
zaměřených na roboty. S akcí jí pomáhala její matka, která je zároveň dobrovolnicí centra. Pro malou
neziskovou organizaci, která se nikdy dříve programováním ani technologiemi nezabývala, je postup
do finále obrovským úspěchem.
.
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AKADEMIE MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI
Neziskové organizace se často potýkají s dezinformacemi, které jsou namířené buď proti nim
nebo proti cílovým skupinám či tématům, se kterými pracují. Proto jsme ve spolupráci s TechSoup
Europe uspořádali Akademii mediální gramotnosti, která se věnovala právě tématům jako je
informační gramotnost, dezinformace a obrana proti nim nebo úspěšné komunikační kampaně.
Akademie mediální gramotnosti začala v listopadu 2020 a celkem se v ní odehrálo 26 online
workshopů v rámci 7 kurzů a zúčastnilo se jí 237 lidí z neziskového i soukromého sektoru, knihoven
nebo školství a jejími lektory byli Bob Kartous, Lucie Nemešová a Aneta Bednářová. V roce 2021 bude
Akademie pokračovat projekty, které na svoje uskutečnění obdržely grant od realizátorů.

„Seminář zcela jistě doporučím všem svým kolegům učitelům, protože je nezbytně
nutné, abychom výuku mediální gramotnosti zapojili do školního vzdělávání v
mnohem větší míře.“
(Jana Sotlová, ZŠ Praha Petrovice)

„Na téma mediální gramotnosti se v rámci našeho vzdělávacího centra pro
seniory Přístav 7 budeme soustředit a pokusím se ho do programu začlenit ještě
více.“
(Marie Lebedová, Elpida)
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FINANČNÍ ZPRÁVA

10

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

13

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

14

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

15

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Výsledek hospodaření za rok 2019 byl 121 144,17 Kč a je zaúčtován na účtu 911100 – Fond rozvoje
programů Sdružení VIA, a to na základě rozhodnutí Správní rady Sdružení VIA.
Za rok 2020 organizace vykazuje zisk ve výši 42 663,15 Kč. Základ daně z příjmu ve výši 52 000 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 2020

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2019

4,14 (1)

4,4 (1)

Osobní náklady na zaměstnance:
2020 v tis. Kč
Mzdové náklady

2314

2019 v tis. Kč
1916

Zákonné sociální pojištění 610

640

Ostatní sociální pojištění

5

0

Zákonné sociální náklady 49

44

Ostatní sociální náklady
Členům statutárních orgánů v roce 2020 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 2020 uzavřela smluvní vztahy.
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Přijaté dotace a dary
V roce 2020 byla přijata dotace (program ERASMUS) ve výši 185 tis. Kč, která nebyla v roce 2020
čerpána a k rozvahovému dni je v plné výši evidována jako závazek na účtu v účtové skupině 37 – Jiné
závazky.
Z níže uvedených darů organizace v roce 2020 využila dary ve výši 753 061,83 Kč. Z daru Fundacja
Techsoup byla částka ve výši 500 000 Kč vyplacena v rámci grantů. Zbývajících 480 000 Kč Sdružení
VIA využije v následujících letech.
V roce 2020 byla spotřebována částka darů z předchozích let ve výši 722 002,50 Kč. Z toho 500 000 Kč
bylo vyplaceno v rámci grantů. Nespotřebované dary jsou k rozvahovému dni vykázány na účtu 911 v
celkové částce 1 094 267,22 (z toho 480 000 Kč zůstatek dary 2020, 370 100 Kč zůstatek dary 2019,
189 524,66 zůstatek dary 2018 a 54 642,56 zůstatek dary 2017)
V roce 2020 byly přijaty dary ve výši 1 233 061,83 Kč (jednotlivě uvedeny dary nad 10 000 Kč, ostatní
souhrnně):

16

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
Poskytovatel
Amazon Web Services
Fundacja Techsoup
Nadace Via
TechSoup Global

Částka v Kč
45 634,00
684 186,10
480 000,00
14 021,73

Komentář
Darované služby – kredity na provoz služby AWS
Finanční dar – projekt Meet and Code 2019
Finanční dar
Darovaný software

Vyplacené příspěvky – dary
Částka
Organizace
AI for Accessibility HACKATHON
250 000,00 DataSentics, a.s.
250 000,00 Hayaku s.r.o.
Meet and Code 2020
20 000,00 Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N.
20 000,00 CoderDojo Česká republika z.s.
20 000,00 Data4You z.s
10 000,00 eDELTA
20 000,00 EDUNIKA z.s
30 000,00 Evropský parlament mládeže v ČR, z.s.
20 000,00 Jednota školských informatiků, z. s.
10 000,00 Junák-český skaut, středisko Clan Hiawatha Příbram, z. s
20 000,00 Klub aktivních ve vzdělávání z.s.
10 000,00 Klub přátel ICM,z.s.
10 000,00 Masarykova veřejná knihovna Vsetín
30 000,00 Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s.
20 000,00 Mensa České republiky
20 000,00 Městská knihovna Polička
10 000,00 Nadační fond Eduzměna
30 000,00 Nadační fond příznivců gymnázia Nad Alejí
20 000,00 nvias, z. s.
20 000,00 Občanské sdružení při Gymnáziu, České Budějovice
10 000,00 Pexeso, z. s.
20 000,00 POLYGON bezpečí z.s.
30 000,00 Radioklub Kunovice, z.s
40 000,00 Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno, z.s.
20 000,00 Spolek Navis
10 000,00 Spolek přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
10 000,00 Spolek rodičů a přátel školy gymnázia Elgartova
10 000,00 TIB, z.s.
10 000,00 Vzdělání budoucnosti, z.s.
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ZPRÁVA AUDITORA
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SPOLUPRÁCE A PODĚKOVÁNÍ
Firmy a organizace
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Artex IS
Avast
CodeWeek
Compuritas
Centrum technického vzdělávání Půda
CRM pro neziskovky
Česká spořitelna
Česká Google User Group
DEX Innovation Centre
Digikoalice
Dům zahraniční spolupráce
Ecomail
Fundacja TechSoup
Google
ImpactHub
Learn2Code

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

manGoweb
meetcloud
Microsoft
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR
Nadace Neziskovky.cz
Nadace OSF
Nadace Via
Nadace Vodafone
nvias
SAP
TechSoup Global
UP21
Vědeckotechnický park UP v Olomouci
Zoner Software

01110110 01101001 01100001
Jednotlivci
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Miroslava Aleksieva
Miroslava Flamová
Filip Goszler
Daniel Grbin
Lucie Gregůrková
Mariana Chytilová
Jana Horáčková
Vladimír Hruban
Adéla Jansová
Bob Kartouz
Radim Keseg
Pavel König

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Lenka Kučerová
Petr Naske
Kamila Neradová
Lucie Nemešová
Karel Pařízek
Věra Ondřichová
Radek Pavlíček
Timos Platsas
Petr Soběslavský
Hana Šandová
Jan Vohryzek
Jaroslav Winter

01110110 01101001 01100001

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.
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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

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

IČ: 27013812
DIČ: CZ27013812

Program TechSoup
podpora@techsoup.cz
+420 774 000 985
www.techsoup.cz
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