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Úvod

Wikimedia Česká republika je občanské sdružení podporující a propagující svobodnou tvorbu na 

území České republiky se zaměřením na Wikipedii a další projekty nadace Wikimedia Foundation. 

Věnuje se organizaci akcí, pomoci v otázkách svobodných licencí, zprostředkování komunikace s au-

tory svobodných materiálů a zprostředkování komunikace občanů České republiky s nadací Wikime-

dia Foundation.

Sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra České republiky 6. března 2008. Od svého vzniku 

sdružení navýšilo počet svých členů téměř na dvojnásobek a patří mezi středně velké pobočky nadace 

Wikimedia Foundation. Finanční situace sdružení byla stabilní.

V čele sdružení stála v roce 2008 čtyřčlenná rada zvolená na valné hromadě 31. května 2009 ve 

složení Petr Novák (předseda), Miroslav Langer (místopředseda), Vojtěch Hála (hospodář) a Jan Ur-

bánek a na její činnost dohlížela dvoučlenná revizní komise ve složení Pavel Hrdlička (předseda) a 

Stanislav Jelen. Rada v průběhu roku absolvovala 12 jednání.

Činnost sdružení byla vedena orientačním plánem činnosti schváleným na valné hromadě. Z deseti 

bodů uložených radě sdružení bylo sedm splněno v roce 2008, dva na začátku roku 2009, pouze je-

den se splnit nepodařilo z důvodů ležících mimo kompetence sdružení.

Vedle splnění úkolů, potřebných k organizačnímu zajištění fungování vznikajícího sdružení se sta-

bilním ekonomickým zázemím, patří mezi nejdůležitější výsledky uplynulého roku vydání tiskové 

zprávy, aktivní účast v diskusi o svobodné tvorbě prostřednictvím připomínkování české lokalizace li-

cence Creative Commons nebo oficiální reakce na dokument Evropské komise Zelená kniha, zahá-

jení přímé podpory projektů Wikimedia a zvláště svobodné tvorby a získání partnerů potřebných 

zajištění této podpory.

Sdružení se v prvním roce své existence zaměřilo především na své vlastní plné ustavení, ale přesto 

přikročilo i k tomu, aby aktivně propagovalo Wikipedii, další projekty Wikimedia a svobodnou tvor-

bu vůbec. 



Založení sdružení

Sdružení Wikimedia Česká republika bylo založeno díky několikaměsíčnímu úsilí několika jednot-

livců, kteří později zformovali oficiální přípravný výbor sdružení. Ten v souladu s podmínkami nadace 

Wikimedia pro její pobočky vypracoval znění Stanov sdružení. Návrh Stanov a žádost o registraci po-

dal na Ministerstvu vnitra České republiky 3. března 2008 a 6. března bylo sdružení zaregistrováno. 

Přípravný výbor  následně svolal valnou hromadu sdružení.

Valná hromada 2008

Ustavující valná hromada proběhla 31. května 2008 v sále Astronomického ústavu AV ČR v On-

dřejově u Prahy. Zúčastnilo se 14 z 18 tehdejších členů sdružení. Sdružení zvolilo své první vedení do 

čtyřčlenné rady v čele s předsedou Petrem Novákem. Valná hromada schválila orientační rozpočet a 

orientační plán činnosti, který byl vodítkem pro činnost a hospodaření sdružení v roce 2008. 

Partneři sdružení

Sdružení získalo na konci roku první partnery, kteří pro něj zajišťují důležité činnosti potřebné 

pro efektivní fungování projektů. Společnost Active 24 poskytuje pro sdružení registraci domén a 

webhosting pro české domény projektů. Advokátní kancelář Councel Koutná & Slušná poskytuje 

právní rady nejen v otázkách aktivit sdružení, ale je prostřednictvím sdružení k dispozici též přispěva-

telům projektů Wikimedia.

Sdružení navázalo úzké kontakty s českým sdružením zastupujícím open source komunitu OSS Al-

liance, se kterým předpokládá další aktivní spolupráci. 
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Vnější komunikace

Sdružení Wikimedia Česká republika vydalo oficiální tiskovou zprávu o překonání hranice 

100 000 článků Českou Wikipedií. Tato zpráva, vydaná 20. června 2008, byla převzata řadou médií, 

z nichž nejvýznamnější reprezentují:

Česká tisková kancelář (http://www.ceskenovi-

ny.cz/zpravy/index_view.php?id=319196);

Technet iDNES (http://technet.idnes.cz/ceska-

wikipedie-slavi-100-000-hesel-d32-/sw_in-

ternet.asp?c=A080620_095642_sw_internet_v-

se);

Lidové noviny (http://www.lidovky.cz/ceska-

wikipedia-ma-pres-100-000-clanku-drz-/ln-

svet-techniky.asp?c=A080622_115101_ln-svet-

techniky_poh);

Týden (http://www.tyden.cz/rubriky/me-

dia/ceska-wikipedie-zlomila-magickou-hranici-

sta-tisic-clanku_66697.html);

web ČT24 (http://www.ct24.cz/media/19386-

ceska-wikipedie-prekonala-hranici-100-000-

clanku/);

Digiweb Hospodářských novin 

(http://digiweb.ihned.cz/c6-10053280-

25610810-i00000_d-ceska-verze-wikipedie-uz-

ma-sto-tisic-clanku). 

Ve většině médií, která věnovala svou zprávu této události, byla při té příležitosti různě podrobně 

zmíněna i existence sdružení Wikimedia Česká republika.

K vnější komunikaci využívalo sdružení prozatímní oficiální stránky na Wikimedia Meta wiki 

(http://meta.wikimedia.org/w/Wikimedia_Česká_republika), přičemž po celý rok sdružení vyvíjelo ak-

tivity směřující k převzetí domény wikimedia.cz a ke spuštění oficiálního webu sdružení na této adre-

se. 



Veřejná diskuse o svobodné tvorbě

Dvakrát se sdružení Wikimedia Česká republika v roce 2008 zapojilo do veřejné diskuse o svo-

bodné tvorbě, a to příspěvkem do debaty o Zelené knize Evropské komise a připomínkami k české 

lokalizaci licence Creative Commons.

Zelená kniha s podtitulem Autorské právo ve znalostní ekonomice je dokument, který Evropská 

komise vypracovala k povzbuzení diskuse o roli autorskoprávní ochrany v souvislosti s šířením znalos-

tí v oblasti výzkumu, vědy a vzdělání. Wikimedia Česká republika vypracovala oficiální dopis, který 

do diskuse vnášel pohled přispěvatelů svobodného obsahu a tvůrců otevřených projektů, přičemž 

kladla důraz především na požadavky na odstranění překážek, které zákonná autorskoprávní ochrana 

v Evropské unii a v jejích členských zemích klade tvorbě svobodného obsahu, zejména v oblasti licen-

cování.

Lokalizaci svobodné licence Creative Commons realizuje iniciativa Creative Commons Česká 

republika. Cílem procesu nebylo jen vytvořit český překlad licence, ale připravit takový český text, 

který je v plném souladu s českým autorským právem. Wikimedia Česká republika přispěla svými při-

pomínkami, z nichž mnohé byly do konečného textu, zveřejněného na počátku roku 2009, zapra-

covány. Sdružení se zapojilo aktivně i z toho důvodu, že v roce 2009 nadace Wikimedia Foundation 

přikročila ke spuštění rozhodovacího procesu, který má určit, zda projekty nadace budou své obsahy 

uvolňovat kromě dosavadní licence GFDL nově také pod licencí Creative Commons. 

Přímá podpora projektů Wikimedia

Rada vypracovala regule pro zprostředkování přístupu na veřejně nedostupná místa, ze kterých by 

přispěvatelé projektů Wikimedia chtěli zpracovat materiály pro projekty. Přestože byla k tomuto 

úkolu vyzvána svými členy, nebyla vyhlášená procedura dosud využita.

Sdružení získalo do svého vlastnictví většinu českých internetových domén s názvy projektů Wiki-

media, na kterých plánuje provozování speciálních portálů pro vyhledávání na těchto projektech. 



Výstavy

Rada sdružení se v závěru roku rozhodla nezúčastnit se veletrhu Invex vzhledem k předpoklá-

danému nepoměru mezi náklady na účast a ohlasem účasti. Pro pokles zájmu a změny na trhu byl 

v roce 2008 uspořádán veletrh Invex naposledy.

Sdružení provádělo přípravy na aktivní propagaci své činnosti a projektů Wikimedia na výstavách, 

která se zúročila na začátku roku 2009. 

Hospodaření

Finanční situace sdružení byla v průběhu celého roku 2008 stabilní. Orientační rozpočet přijatý 

valnou hromadou byl na straně příjmů překročen v oblasti darů (materiálních i finančních) a 

členských příspěvků. Na straně výdajů dosáhly provozní náklady sdružení částky o 300 Kč nižší, než 

předpokládal rozpočet. Celkově skončilo hospodaření sdružení v roce 2008 přebytkem 10 837,51 Kč.

Členové sdružení

Počet řádných členů sdružení v průběhu roku 2008 stoupal od 18 v době konání valné hromady 

v květnu 2008 až po 30 na konci roku. Řádní členové hradili za rok 2008 členský poplatek ve výši 

200 Kč, členové mladší 18 let poloviční. Zhruba polovina členů byla z Prahy, přesto celkově pokrýva-

la členská základna 8 českých krajů. Jeden člen žil dlouhodobě v zahraničí. Přes 80% členů byli muži. 

Věk členů se pohyboval od 17 do 60 let, průměrně 31 let.

Sdružení v roce 2008 nemělo žádné čestné, ani sympatizující členy. 



Interní činnost sdružení

Sídlo sdružení

Jako sídlo sloužilo sdružení zázemí klubu deskových her Paluba na pražském Smíchově. Vy-

hovovalo plně potřebám sdružení při rozsahu činností vykonávaných v roce 2008, ale při dalším rozši-

řování činnosti bude sdružení muset řešit otázku dostatečnosti sídla.

Rada

Rada absolvovala v roce 2008 dvanáct jednání, na kterých byla ve všech případech usnášení 

schopná. Sedm z nich se konalo prostřednictvím IRC chatu, pět jednání proběhlo osobně, až na 

jednu výjimku v sídle sdružení. Kromě jinde uvedených aktivit vykonávala také veškeré potřebné úko-

ny spojené s hospodařením sdružení, správou majetku a administrativou členů.

Komunikace s členy sdružení

Pro interní komunikaci používá sdružení interní mail-list, ve kterém pravidelně informovala 

o činnosti rady i o dalších aktivitách, a uzavřený web s přístupem pro všechny členy sdružení.

Kontakty se zahraničními pobočkami

Přípravný výbor a po něm rada navázaly první kontakty se zahraničními pobočkami Wikimedia, 

především s pobočkou Wikimedia Polska, a také s vedením nadace Wikimedia Foundation. Vzhle-

dem k tomu, že nadace pokračuje v přípravě nového znění vzájemné dohody poboček a nadace, nepo-

dařilo se dojednat a uzavřít tuto smlouvu, což zůstává jediným nesplněným bodem z plánu činnosti 

přijatého na valné hromadě sdružení v roce 2008. 



Činnost sdružení na začátku roku 2009

Především administrativní a přípravná aktivita rady a členů sdružení vykonávaná v roce 2008 se sta-

la základem pro nový obraz činnosti sdružení od počátku roku 2009, kterou reflektuje podstatně 

rozšířený plán činnosti na rok 2009 schválený v březnu v korespondenčním hlasování členů sdružení 

společně s vyrovnaným rozpočtem odpovídající výše.

Již v úvodních měsících nového roku se sdružení aktivně prezentovalo na výstavě LinuxExpo. K to-

muto účelu zároveň vydalo první dva letáky o Wikipedii a o sdružení, přičemž je v plánu vydání 

dalších více než deseti letáků o projektech Wikimedia. V krátké době se připravuje účast na dalších 

podobných akcích.

Zásluhou svého člena Pavla Hrdličky rozběhlo sdružení sérii přednášek s názvem „Wikipedie: 

Mohu jí věřit? Mohu jí pomoci?“. Původně jednorázově plánovaná akce dohodnutá s Astronomickým 

ústavem Akademie věd České republiky v Ondřejově se nakonec rozrostla zásluhou zájmu dalších or-

ganizací na několik akcí po území celé republiky, z nichž některé teprve proběhnou.

V oblasti mezinárodních mezipobočkových aktivit byla klíčová účast zástupců sdružení na setkání 

poboček nadace Wikimedia Foundation v Berlíně, kde navázali osobní kontakty se zástupci ostatních 

poboček i nadace, projednali možnosti finanční podpory budoucích aktivit sdružení a dohodli převod 

domény wikimedia.cz na sdružení.

Foto: Petr Novák. Licence CC-BY-SA 3.0. Foto: Petr Novák. Licence CC-BY-SA 3.0.
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Sdružení se aktivně zapojilo do projektu grantů nadace Wikimedia Foundation, kde jako jedna 

z nejaktivnějších poboček nadace předložilo celkem osm žádostí. Jedná se o tyto projekty:

Digitalizační vybavení;

Fotoaparát;

Foto českých obcí;

Fotografický workshop;

Sídlo sdružení;

Technická podpora projektů Wikimedia;

Vědecká a odborná fotografie;

Výstavní prezentace. 

První fotografický workshop ke zlepšení dovedností autorů fotografií pro Wikimedia Commons 

proběhl v sídle sdružení pod jeho patronátem.

Na začátku roku byla spuštěna základní prezentace sdružení na oficiálním webu 

http://www.wikimedia.cz a probíhají práce na spuštění jejího plného provozu.

Členové sdružení se v březnu sešli v Praze na prvním společném setkání, na kterém probírali další 

budoucnost sdružení. 



Wikimedia Česká republika

Lidická 291/40

150 00 Praha 5 — Smíchov

www.wikimedia.cz

wm-cz@wikimedia.org

Bankovní spojení:

Raiffeisen bank

Číslo účtu: 3418801001/5500

IBAN: CZ38 5500 0000 0034 1880 1001

BIC: RZBCCZPP

Otevřená encyklopedie Wikipedie a další projekty Wikimedia představují vrcholek ledovce široké 

oblasti svobodné tvorby realizované na nekomerčním základě. Samu Wikipedii a další projekty 

provozuje nezisková nadace Wikimedia Foundation a jejich zájmy zastupuje rovněž neziskové 

občanské sdružení Wikimedia Česká republika.

Naše činnost je závislá na finanční i materiální podpoře. Podpořte naši snahu a pomozte k rozvoji 

Wikipedie.

Děkujeme za vaši pomoc.

Text zprávy je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci 3.0. 

Logo Wikimedia Česká republika je vlastnictvím Wikimedia Foundation.
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