
o činnosti spolku v roce 2013 

Výroční zpráva



O Wikimedia Česká republika
Wikimedia Česká republika (zkráceně WMCZ) je spolek 
založený roku 2008, jehož cílem je podpora a propagace svo-
bodné tvorby a projektů nadace Wikimedia Foundation 
(např. Wikipedie) na území České republiky. Je o�ciální 
pobočkou nadace Wikimedia na území Česka.

37 členů – dobrovolníků

0 zaměstnanců
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Orgány spolku
Rada

Michal Reiter
Limojoe
předseda

Jan Loužek
Aktron
místopředseda

Vojtěch Dostál
Vojtech.dostal

Jaro Zastoupil
Gampe
hospodář

Dominik Matus
Dominikmatus
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Revizní komise
Jan Urbánek
Zirland
předseda

Petr Skůpa
Reo On

Vojtěch Dostál
Vojtech.dostal

Jiří Sedláček
Frettie

Petr Brož
Chmee2

Pavel Hrdlička
Packa

Komise Mediagrantu

Komise grantu P&O
Petr Novák
Che

Jan Groh
Jagro

Milada Moudrá
Sandwort

Administrace grantů

Michal Reiter
Limojoe



Členstvo a vnitřní záležitosti
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Valné hromady, uskutečněné v dubnu 2013, se účastnilo celkem 28 členů. Valná hromada upra-
vila stanovy ohledně spolupráce s mládeží a seniory, což předznamenalo některé projekty reali-
zované v roce 2013. Byl rovněž upraven i organizační řád, a to přijetím klauzule vyžadující 
zveřejnění jména, příjmení a e-mailové adresy každého člena v rámci spolku. Rovněž bylo do 
organizačního řádu přidáno i ustanovení lépe de�nující korespondenční hlasování.
Výroční zpráva o činnosti spolku byla valnou hromadou schválena. Výroční zpráva o hospodaře-
ní spolku byla schválena po dopracování až v korespondenčním hlasování.
Valná hromada rovněž schválila výroční zprávu revizní komise. Po dopracování byly rozpočet 
a plán činnosti schváleny až v korespondenčním hlasování.
V ostatních bodech se diskutovalo o návrhu �nancování 
kanálem FDC (Funds Dissemination Committee), dále 
o komunikaci s revizní komisí, pravidlech vyplácení odměn 
nebo možnosti získat zdroje na zaměstnance.

Valná hromada 2013

Valná hromada v dubnu 2013 byla volební. Zvolena byla nová rada v sestavě Michal Reiter 
(znovuzvolen do funkce předsedy), Jan Loužek, Vojtěch Dostál, Jaroslav Zastoupil a Dominik 
Matus. Pětičlenná rada si zvolila interním hlasováním Jana Loužka jako místopředsedu spolku. 
V závěru roku 2013 oznámil Michal Reiter svoji předem avizovanou rezignaci na funkci 
předsedy platnou k valné hromadě 2014. 
Rada byla v souvislosti se změněnými stanovami donucena vyloučit dva členy spolku.
Složení revizní komise bohužel nevydrželo do řádné valné hromady v dubnu 2014. Rezignoval 
předseda revizní komise, který rovněž opustil spolek Wikimedia ČR.

Rada a jiné orgány

Setkání wikipedistů neztratila na své pravidelnosti a proběhlo jich deset v Praze a dvě v Brně.
Webové stránky spolku se dočkaly své renovace zejména zásluhou Jana Loužka,  Jana Lochmana 
a Dominika Matuse a nyní jsou provozovány na stejném systému jako Wikipedie a poskytují 
detailnější a komplexnější informace o činnosti spolku. K informovanosti veřejnosti velmi 
přispěl zejména Vojtěch Dostál, který znásobil a zkvalitnil obsah blogu spolku.

Ostatní



Granty
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Grant, který běžel od prosince 2010, byl zdárně ukončen 
v listopadu 2013. Celkově bylo podáno 90 tiketů 
a proplaceno přes 202 000 Kč. V tomto roce byly grantem 
opět podpořeny soutěž Wiki miluje památky 
a Wikikonference. Grant byl rovněž využit pro výrobu 
propagačních materiálů, pexesa, časopisu, rolet a podobně. 
Podpora pokračuje v rámci grantu Presentation & 
Outreach II.

Presentation & Outreach

Mediagrant je grantový program všestranně podporující multimediální tvorbu wikipedistů. 
Díky projektu bylo během tří let nakoupeno fotogra�cké vybavení, uskutečněno několik 
workshopů, nafoceno přibližně 49 400 fotograf ií obcí, chráněných oblastí, židovských památek, 
lidové tvořivosti, událostí či odborných předmětů. Z toho je 13 949 fotograf ií použito k ilustraci 
článků na různých projektech Wikimedia, jako je Wikipedie. Taktéž bylo naskenováno 
3730 stran knih pro Wikizdroje. Mediagrant za tři roky existence proplatil 193 767 korun, byl 
15. října 2013 ukončen, nicméně pokračuje Mediagrantem II, který byl spuštěn 15. ledna 2014.

Mediagrant

Během roku 2013 se jako stále akutnější jevil problém neexistující kanceláře spolku a také 
stabilizované, nicméně nerozšiřující se komunity okolo jednotlivých projektů. Počet členů 
spolku se již několik let pohybuje kolem stejné úrovně. 
Grant Communities byl navržen ve snaze vyřešit najednou několik problémů spojených 
s fungováním komunity. Především bylo nezbytné zajistit základní zázemí pro setkávání 
komunity wikimediánů, kterým se stala kancelář. Tu se v závěru roku 2013 podařilo opravit 
a částečně zprovoznit. Zbylé aktivity spojené se zprovozněním kanceláře počítáme na rok 2014. 
Grant má rovněž poskytnout prostředky na získávání znalostí v mezinárodním wiki-prostředí 
a rovněž otevřít dveře edit-a-thonům, workshopům a jiným aktivitám, které mají být zaměřeny 
na nováčky a zájemce o znalosti v oblasti Wikipedie.

Communities

Financování projektů pobočky je řešeno především systémem tří grantů udělených spolku 
na počátku roku 2014 - Mediagrant II (MG), Presentation & Outreach II (P&O) 
a Communities. Tyto granty spadají do grantového programu Projects and Events (PEG) 
nadace Wikimedia Foundation a první dva ve své podstatě kopírují dříve získané obdobné 
granty. V roce 2013 spolek usiloval i o grant v rámci systému FDC. Po vyjednávání s komisí 
FDC bylo spolku doporučeno přechodně pokračovat v zavedených grantech MG a P&O, 
k nimž by se přidal grant na rozvoj komunity a kanceláře. Probíhají diskuze o dalším 
grantovém směřování pobočky.



Nové sídlo
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Spolek se po letech přítomnosti v Klubu her Paluba na Smíchově přestěhoval do nového 
sídla, kterým se stala kancelář na adrese Konopišťská 790/3 v Praze-Vršovicích. Tuto 
kancelář má spolek v pronájmu u MČ Praha 10, která prostory nabídla. Sídlo bude centrem 
wikimediálních i wikipedistických aktivit a bude důstojně reprezentovat ducha spolku. 
Během prvních měsíců roku 2014 došlo k rekonstrukci prostor a vybavení základním 
nábytkem tak, aby kancelář mohla sloužit členům pobočky i veřejnosti. Došlo již k několika 
srazům pracovního i neformálního rázu a připravují se různé workshopy a edit-a-thony, 
tzn. hromadné editační maratony.

Projekty spolku
Celosvětová soutěž Wiki Loves Monuments, jejíž cílem je nafotit historické památky, se v ČR konala v 
září 2013 již podruhé. Soutěž proběhla opět pod patronací Národního 
památkového ústavu a Slezského zemského muzea. Počet nahraných 
fotogra�í se oproti prvnímu ročníku výrazně snížil, ze 17 118 na 6 370. 
Organizátoři to přisuzují především tomu, že velká část českých snáze 
přístupných památek je již nafocena. Velkým českým úspěchem je 
umístění fotogra�e zámku ve Zbraslavi na osmém místě z deseti 
nejlepších fotogra�í v celosvětovém kole.

Wiki miluje památky

Tento úspěšný český program zapojující školy (zejména vysoké) do tvorby a vylepšování české 
Wikipedie je řízen týmem dobrovolníků z několika měst a je podporován i wikipedisty, kteří pomáhají 
a radí studentům – nováčkům. V každém semestru 2013 probíhalo více než pět projektů spolupráce 
s vysokými školami v Praze, Brně a Olomouci. Nejaktivnějšími institucemi jsou zřejmě Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Karlovy a Filozo�cká fakulta Masarykovy univerzity. Nově byla 
navázána spolupráce se Střední školou knižní kultury a Vysokou školou ekonomickou 
v Praze. Studenti založili nebo vylepšili každý školní rok kolem dvou set článků. Po 
vzoru anglické Wikipedie bylo přidáno speciální rozhraní pro správu, systemizaci kurzů 
a jednotlivých studentů a byla také vytvořena zcela nová nápověda s interaktivními 
prvky. Český program se stává vzorem pro ostatní země a má zástupce v poradním 
orgánu nadace Wikimedia Foundation, tzv. Education Cooperative.

Studenti píší Wikipedii



V srpnu spustil Marek Blahuš projekt, který se zaměřuje na zlepšení spolupráce mezi slovenskou 
a českou komunitou wikipedistů. K podpoře editací byl vytvořen nástroj na překládání slovenských 
článků do češtiny a naopak, jenž je částečně automatický a překládá text strojově s využitím služby Google 
Translate. Do konce roku wikipedisté pomocí nástroje přeložili více než 400 článků.

Česko-slovenská Wikipedie

Projekt pojmenován podle zkratky 
Galleries, Libraries, Archives, 
Museums je platformou pro 
spolupráci Wikipedie s těmito 
institucemi. Nově došlo k navázání 
partnerství s poutním kostelem 
svatého Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře. K této příležitosti 
proběhlo fotografování, díky kterému vzniklo 77 fotogra�í samotného 
kostela a dalších okolních objektů. Byla dohodnuta spolupráce na 
budoucí tvorbě článků o kostele. Nadále probíhala spolupráce 
s Třebechovickým muzeem betlémů, které se stěhovalo do nové budovy. 
Celé bourání a stavba nové budovy včetně stěhování byly nafoceny. 
O Proboštově betlému vznikl kvalitní článek v rámci tohoto projektu. 
Spolek se opět zúčastnil Slezské muzejní noci. Ve Slezském zemském 
muzeu byly umístěny QR kódy na 50 předmětech v expozici. Ty 
odkazují na články o exponátech, které vznikly spoluprací s muzeem. V rámci projektu GLAM také byl 
pro Wikipedii zpřístupněn celý archiv 384 odborných fotogra�í z pozůstalosti doc. Josefa Reischiga, 
významného lékaře a popularizátora vědy.

GLAM
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WikiProjekt, který dlouhodobě funguje na české Wikipedii s řadou výstupů do online i reálného světa, 
v roce 2013 pokračoval ve své činnosti a především popularizoval Wikipedii své cílové skupině, tedy mezi 
lidmi, kteří se zajímají o přírodu a její ochranu. K tomu probíhá kampaň na sociálních sítích, navíc však 
bylo zveřejněno několik článků v časopise Astorník a také rozhovor pro časopis Wikimedium. Taková 
práce s veřejností umožňuje nacházet nové dobrovolníky pro psaní článků na Wikipedii a zejména 
fotografování českých chráněných území pro potřeby Wikipedie. V rámci WikiProjektu také studenti 

předmětu Ochrana přírody a krajiny na 
Přírodovědecké fakultě UK píší 
kvalitní články o chráněných 
územích – tato část projektu formálně 
spadá pod program Studenti píší 
Wikipedii. Na jaře roku 2014 
proběhne výstava fotograf ií 
wikipedistů v budově Akademie věd 
ČR v Praze.

Chráněná území



Účast na mezinárodních setkáních
V Miláně se v dubnu na čtyři dny setkalo 152 zástupců spolků 
Wikimedia z různých částí světa, za ČR byl přítomen Jan 
Loužek. Na tomto každoročním setkání Wikimedia Conference 
se diskutuje o organizaci a plánech do budoucna. Další z Čechů 
Vojtěch Dostál se zúčastnil setkání koordinátorů zapojujících 
studenty do psaní Wikipedie (Education Leaders Workshop). 
Mluvilo se například o nasazení speciálního rozšíření Wikipedie 
nebo zapojení seniorů, což se již uskutečnilo.
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Wikimedia Conference

Ukrajinská Wikimedia v květnu zorganizovala wikiexpedici do oblasti atomové 
elektrárny Černobyl. Fotit do této oblasti se vydalo 32 wikipedistů včetně Jana Groha. 
Expedice se vydala do města Černobyl, Pripjať a samotné elektrárny. Cesta skončila 
v Kyjevě, kde se druhý den konala malá konference. 
Každý z členů výpravy prezentoval své projekty a projekty svých poboček. Ukrajinci 
představili své projekty přeshraniční spolupráce. Hovořilo se také o worshopech v rámci 
nichž wikipedisté zmapují nějaké město článkem a fotkami. Z českých aktivit se setkaly 
se zájmem zejména projekt Studenti píší Wikipedii a koncert k deseti letům Wikipedie. 
Polští kolegové mluvili zejména o vlastních zkušenostech s Wiki miluje památky 
a ukrajinští o Wiki Loves Earth, fotogra�cké soutěži zaměřené na přírodní památky. 

Diskutovalo se také o znepřístupnění některých článků ruské Wikipedie vládními orgány, které již 
Wikipedii dříve zařadili na černou listinu nevhodných webů.

Wikiexpedition to Chernobyl Exclusion Zone

Dvoudenního workshopu v Budapešti se koncem 
června zúčastnil Dominik Matus. Setkalo se tam 
26 lidí z celého světa, kteří se zabývají organizací 
aktivit podporujících přispívání do projektů 
Wikimedia Foundation. Hlavním tématem bylo 
hodnocení programů, zjišťování jejich vlivů 
a efektivita. Byl krátce představen i český projekt 
Studenti píší Wikipedii.

Program Evaluation and Design Workshop

Arméni již podruhé pořádali wikikonferenci v Jerevanu. Centrem zájmů byla 
rozvíjející se arménská komunita wikipedistů. Vojtěch Dostál zde představil 
své zkušenosti s projektem Studenti píší Wikipedii. V diskusi došlo i k výměně 
zajímavých nápadů a inspirací. 

WikiConference Yerevan



Devátý ročník konference Wikimania se konal od 7. do 11. srpna 
v Hongkongu se 700 účastníky z 88 zemí. Díky stipendiím od spolku 
Wikimedia Polska se jej z Česka zúčastnili Marek Blahuš (Blahma) 
a Danny B.  První jmenovaný také přednášel v sekci věnované 
platformám podporujícím překlad obsahu mezi jazykovými 
verzemi projektů Wikimedia a zúčastnil se technického 
předprogramu. Stovka přednášek na konferenci byla vybrána ze 300 
přišlých návrhů.
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Wikimania

V Modré na Slovensku se v listopadu sešli zástupci 
východoevropských poboček Wikimedia. Tohoto tzv. CEE 
Meetingu se zúčastnili i tři členové spolku Wikimedia Česká 
republika. Marek Blahuš zde přednášel o projektu 
Česko-slovenská Wikipedie. Diskutovalo se o spolupráci států 
Visegrádské skupiny.

Wikimedia CEE Meeting

Program Evaluation and Design Workshop
Ke konci listopadu se konala již pátá česká Wikikonference. Celkem se letos u registračního stolu 
nahlásilo 107 návštěvníků, což je o 20 % více než loni. Celá konference proběhla v sále 
Přírodovědecké fakulty UK a byla zaštítěna jejím děkanem. Novinkou byly dva paralelní 
programy, jeden s 13 přednáškami a vyhlašováním cen, druhý s 6 workshopy. S příspěvkem 
vystoupili mimo jiné prof. Jan Sokol a zástupci Českého rozhlasu a televize. Záznam 
konferenčních přednášek lze nalézt na webu slideslive.com/wikipedia.

Spolek využil akce „12 měsíců pro 12 neziskovek“ a propagoval po jeden měsíc Wikipedii 
velkoplošným bannerem v ulici Milady Horákové v Praze, vytvořeným ke kampani „Nenechávejte 
si to pro sebe“.

V druhém ročníku soutěže Den f inanční gramotnosti, spolupořádané ve spolupráci se 
společností Partners, se opět soutěžilo o nejlépe napsaný nebo doplněný článek z vybraných 25 
článků týkajících se �nancí.

Spolek vydal dvě čísla časopisu Wikimedium o 12 a 16 stranách.

Již potřetí se spolek prezentoval na knižních veletrzích v Ostravě a po páté v Havlíčkově Brodě. 

Předseda spolku Wikimedia Česká republika Michal Reiter několikrát poskytl rozhovor v 
televizi či jiných médiích. Články o projektech a dění na Wikipedii se průběžně objevovaly v 
předních médiích.

Vztah s veřejností



Hospodaření
Spolek Wikimedia Česká republika usiluje o transparentní hospodaření a všechny 
bezhotovostní transakce probíhají na transparentních účtech. Tyto účty jsou zveřejněny na 
o�ciálních stránkách spolku www.wikimedia.cz/web/Účty. Grantové hospodaření spolku je 
vedeno i ve veřejně přístupné databázi, tzv. trackeru, který je možné nalézt na internetové 
adrese tracker.wikimedia.cz. V roce 2013 spolek především hospodařil s f inančními 
prostředky z minulých let, některé grantové peníze vracel a připravoval se na nové granty, 
které byly následně spuštěny v roce 2014. Podrobné údaje zveřejňuje spolek v tzv. zprávě 
o hospodaření (dostupné na of iciálních internetových stránkách).
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Bilance

Hlavní výdaje

K 1. 1. 2013 K 31. 12. 2013

Pokladna 16 911,00 Kč 8 716,00 Kč

Bankovní účty 629 708,58 Kč 116 402,10 Kč

Celkem 646 619,58 Kč 125 118,10 Kč

Název položky Suma

Členské příspěvky 6 550,00 Kč

Sponzorské dary 25 100,00 Kč

31 650,00 Kč

Suma

Cestovné 78 061,87 Kč

Ekonomické a právní služby 18 150,00 Kč

Wikikonference 8 008,86 Kč

3 010,00 Kč

Reklamní a propagační předměty 41 881,95 Kč

Výstavy a související výdaje na prezentaci 29 105,95 Kč

Režie 12 254,00 Kč

335 564,57 Kč

Suma těchto výdajů 526 037,20 Kč

Nájem, pronájem a provoz kanceláře

Vracení nevyužitých grantových prostředků WMF

Hlavní příjmy

Název položky



Poděkování
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Dovolte nám, abychom touto formou poděkovali všem aktivním členům spolku Wikimedia Česká 
republika za jejich přínos nejen k rozvoji spolku, podpoře svobodných projektů, ale i ke zdárnému úspě-
chu námi pořádaných akcí.

Partneři a sponzoři
Dále bychom chtěli poděkovat všem našim partnerům a sponzorům, jmenovitě:
Advokátní kancelář Koutná, Slušná & Bělohlávek v.o.s.
Časopis FOTO
Česká spořitelna a.s.
DUKAN Praha s.r.o.
Etnetera a.s.
Měřička Moving
Městská část Praha 10
Native PR, s.r.o.
Národní památkový ústav
Partners Financial Services, a.s.
Propamátky, Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Přírodovědecká fakulta UK
Slezské zemské muzeum
SlidesLive s.r.o.

Kontakt
Wikimedia Česká republika
Konopišťská 790/3
Praha 10
100 00

Web:   www.wikimedia.cz
E-mail:  wm-cz@wikimedia.org
Facebook:  http://facebook.wikimedia.cz
Twitter:  http://twitter.wikimedia.cz

Adresa Bankovní spojení
Fio banka, a.s.
Číslo účtu:  2600138934/2010
IBAN: CZ2120100000002600138934
BIC kód/SWIFT:  FIOBCZPPXXX

Identif ikace
IČ:  22680560
DIČ:  CZ22680560
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