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Úvodní slovo

S Czechitas jsme v roce 2021 pokračovali v naplňování 
naší mise. S tou se pojí jak boření mýtů o matematic-
ké náročnosti digitálních dovedností, tak překonávání 
strachu z  neznalosti fungování technologických řešení 
kolem nás. Celospolečenská nejistota stejně jako pře-
važující online formát veškerého společenského dění 
a  vzdělávacích aktivit nám nezabránily v  udržitelném 
růstu organizace a  postupném rozšiřování aktivit 
do dalších regionů 

V  roce 2021 bylo společným 
cílem týmu Czechitas a  všech 
spolupracujících dobrovolní-
ků nadchnout našimi aktivi-
tami 30 000 lidí ke vzdělávání 
v technických a digitálních do-
vednostech. Úspěšně jsme 
oslovili celkem 37 324 lidí a tím 
jsme náš cíl splnili na  124 %. 
U více než poloviny z nich jsme 
probudili zájem o  digitál-
ní technologie natolik, že se 
pustili do sebevzdělávání, a to 
buď na našich živých kurzech, 
formou samostudia pomocí 
Czechitas tutoriálů nebo na  vzdělávacích platformách 
našich partnerů Google (Google Career Certificates) 
a IBM (SkillsBuild).

POPULARIZACE
V rámci jednoho ze tří pilířů Czechitas, který nazýváme 
Popularizace, usilujeme dlouhodobě o zvýšení zájmu 
o technické a celoživotní vzdělávání a také o zvýše-

ní digitální gramotnosti v České republice. Část aktivit 
v roce 2021 byla věnována právě tématu popularizace.

Těšíme se z účasti na celkem 20 konferencích a pane-
lových diskuzích na  různá témata blízká technologiím. 
Pozvání jsme přijali celkem do 11 rozhovorů, z nichž ně-
které proběhly živě a jiné formou podcastů. Přednášeli 
jsme pro studenty středních a vysokých škol, pro učitele, 
zaměstnance našich partnerů nebo obecnou veřejnost 
a uspořádali jsme několik workshopů. V druhé polovině 

roku se nám v  různých kou-
tech naší republiky podařilo 
navštívit 15 akcí jako jsou ve-
letrhy, festivaly nebo rodinné 
dny, to vše s cílem zvýšit pově-
domí a popularizovat obor IT.

V  roce 2021 jsme spustili 
také vlastní Czechitas pod-
cast. Celkem deset dílů mělo 
ke  konci roku přes 6200 po-
slechů. V  jednotlivých dílech 
podcastu jsme se setkali s ab-
solventkami našich kurzů, zná-
mými osobnostmi z  IT scény, 

našimi lektory a zaměstnanci z jednotlivých specializací. 
Hosty podcastů byli například Sara Polak, Dita Maleč-
ková, Václav Maněna nebo Daniel Pražák, s nimiž jsme 
si povídali o  vzdělávání v  Česku, umělé inteligenci, 
našich kurzech a příbězích lidí okolo nás.

V  rámci loňského roku jsme zrealizovali 3 živé přeno-
sy z brněnského CTP Czechitas House. Dva z nich byly 
s absolventkami Digitálních akademií a jeden se zástup-
ci našich partnerských firem. Hned na  začátku roku 

„Chtěli jsme našimi aktivitami 
nadchnout 30 000 lidí 

ke vzdělávání v technických 
a digitálních dovednostech. 

Úspěšně jsme oslovili celkem 
37 324 lidí a tím jsme náš cíl 

splnili na 124 %.“
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2022 pak proběhlo čtvrté živé vysílání se zakladatelkou 
Ditou Formánkovou a  ředitelem Ondrou Čejkou, kde 
jsme se blíže podívali na  Czechitas vizi 2025 a  plány 
na rok 2022.

Mezi jeden z největších milníků Czechitas v  roce 2021 
patří jednoznačně organizace mezinárodní konfe-
rence womENcourage, zaměřené na  propojování 
žen z  různých technických oborů a  jejich povzbuzení 
ke vzdělávání a kariéře v oblastech, které využívají vý-
početní techniku. Na  konferenci jsme pracovali téměř 
rok a výsledkem bylo 25 přednášek, workshopů a pa-
nelových diskuzí, uskutečněných během tří dnů a  cel-
kem 260 účastníků. Dále byl součástí konference také 
kariérní veletrh a  hackathon. Setkání se díky nejistým 
vládním opatřením uskutečnilo ve virtuálním prostoru 
a připojila se na něj řada expertů a specialistů z celkem 
38 zemí světa. Mezi významné vystupující osobnosti pa-
třily například česká místopředsedkyně evropské komi-
se Věra Jourová nebo ředitelka sekce vzdělání a inkluze  
organizace UNESCO Justine Sass.

Přednesli jsme přednášky o Czechitas na řadě meziná-
rodních konferencí a akcí organizovaných mezinárodní-
mi partnery. Mezi další úspěchy roku 2021 patří uznání 
společenského dopadu aktivit Czechitas na  úrovni 
Evropské unie. Za přispívání k řešení významných vý-
zev spojených s  technologickým pokrokem Czechitas 
získali ocenění The European Social Economy Award 
v kategorii Digitalisation and Skills (Digitalizace a kom-
petence/dovednosti).

Czechitas byli zmíněni v 561 článcích s celkovým dopa-
dem na 486 GRP populace čtenářů/diváků/posluchačů, 
přičemž jeden GRP bod odpovídá jednomu procentu 
populace ČR starší patnácti let, tj. skupině 90 000 čtená-
řů, posluchačů či diváků, kteří mohli být publikovaným 
příspěvkem osloveni. Do významných výstupů můžeme 
za minulý rok započítat také účast v pořadu Dobré ráno 
v České televizi nebo v pořadu Víkend na TV Nova, stej-
ně jako nespočet rozhovorů v regionálních rádiích. Mezi 

hlavními tématy se vedle diverzity objevují digitalizace 
a potřeba celoživotního vzdělávání   

V  naší tradiční vánoční kampani, ve  které se snažíme 
přiblížit programování širokému publiku, jsme vy-
tvořili tutoriály na  přípravu hry, jejímž principem bylo 
vyzkoušet si programovací jazyk JavaScript. Návodné 
tutoriály vycházely každou adventní neděli a následující 
středu. Celkem šlo o 8 tutoriálů s pohádkovým příbě-
hem pana Perníčka. 

V rámci popularizace jsme spolupracovali také na kaž-
doročních akcích EU Code week a Hour of Code, které 
jsou určené především ke zvýšení povědomí o IT do-
vednostech mezi dětmi.

Společně s DigiKoalicí a MŠMT jsme se připojili k celo-
světové iniciativě a uspořádali hackathon #DIGIEDUHACK 
2021, kde jsme se tentokrát zaměřili na inovativní vy-
užití chytrých telefonů ve  škole. Výzvu jsme nazvali 
Smartphone: Škola v kapse.

Dařilo se nám zaujmout i  vysokoškolačky. Do  námi 
každoročně pořádané soutěže Cena Czechitas se při-
hlásilo 18 studentek z  6 různých škol, ze kterých bylo 
následně vybráno 8 finalistek. Největší zastoupení měla 
Masarykova univerzita, ze které bylo přihlášeno 9 baka-
lářských prací. Nejlepší práce vybírala porota složená ze 
zástupců firem Accenture, Honeywell, SAP a Vysokého 
učení technického. Vítězními pracemi v  soutěži Cena 
Czechitas byly Webový vyhledávač registrace domácích 
zvířat od  Kristýny Zaklové, "Gateway to the Past": De-
signing AR-enriched Brno City Guide to Historical Gates 
od Júlie Gonové a Rekonstrukce 3D povrchu z hloubko-
vých dat se zohledněním prázdného prostoru od Zuza-
ny Kačerákové.

VZDĚLÁVÁNÍ
Ve  vzdělávání se i  nadále věnujeme zejména progra-
mování, testování, datové analytice a tvorbě webu  
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Právě v  těchto tématech vidíme největší příležitost 
na pracovním trhu při snaze změnit kariéru směrem 
do IT. Velké oblibě se těšily i kurzy digitálních dovednos-
tí, které pomáhají přiblížit obecný svět IT a zaměřit se 
na praktické znalosti. Důležitou součástí je i  vzdělává-
ní v kariérním rozvoji se zaměřením na osobní značku, 
sebevědomí, sebeprezentaci na pohovorech a obecně 
orientace na trhu práce v IT odvětví.

Celkem 12 396 účastníků strávilo na našich 418 vzdělá-
vacích kurzech dohromady 198 423 hodin.

V  oblíbenosti se na  prvním místě tentokrát umístila 
tvorba webu se součtem přes 60  000 odstudovaných 
hodin, předběhla dokonce i dlouhodobě nejoblíbenější 
datovou analýzu.

Velkou zásluhu na  celkovém 
počtu má právě forma výuky. 
Vzhledem k  přetrvávající situaci 
spojené s  pandemií a  restrikcemi 
jsme 77 % kurzů uskutečnili on-
line, tedy distanční formou. Není 
snadné odučit několik hodin mlu-
vením do webkamery a mikrofonu 
(klobouk dolů lektorskému týmu), 
ale bereme to jako výzvu a příleži-
tost. Díky zpětným vazbám se mů-
žeme soustředit na kvalitu, kterou se nám daří udržet 
i v online prostředí.

Protože podobné výzvě čelí i  formální vzdělávání, při-
pravili jsme Seriál digitálních kompetencí pro učitele. 
Pilotní běh proběhl v měsících únor až červen 2021. Cel-
kem se kurzu zúčastnilo 230 lidí (učitelů). Na vzdělávání 
jsme přitom úzce spolupracovali s partnery Microsoft, 
IBM a FabLab. Dlouhodobý kurz obsahoval celkem 10 
tematických celků a cílem bylo pomoci učitelům zefek-
tivnit výuku, využívat nejnovější technologie, předávat 
informace zajímavou a poutavou formou, ale také učit 
podle aktuálních osnov a trendů.

Podobný formát jsme nabídli i studentům středních škol 
a na podzim jsme odpilotovali vůbec první dlouhodobý 
kurz pro středoškoláky - Ovládni digitální technologie.

Přes letní prázdniny jsme sesbírali úsměvy dětí na  6 
příměstských táborech, které se nám povedlo nakonec 
uspořádat prezenčně i přes nervozitu z restrikcí, stejně 
jako 3 Letní školy pro středoškolačky. Mimo prázdniny 
jsme se s dětmi setkali na 22 kroužcích a dalších akcích 
typu Family day apod.

Nabídku samostudia formou online tutoriálů, které 
slouží současně jako ochutnávka, nebo dokonce prere-
kvizita k  některým našim dlouhodobým kurzům, jsme 
rozšířili o nová témata. Czechitas a online tutoriály v mi-

nulém roce zhlédlo celkem 8 686 
uživatelů. Mimo to jsme spolu-
pracovali také s  našimi partnery 
Google, prg.ai a IBM na vzdělávání 
prostřednictvím jejich platforem. 
Díky spolupráci se společností 
Google jsme rozdali 2  919 licencí 
ke studiu na platformě Coursera.

Digitální akademie nadále dodá-
vá absolventkám zkušenosti po-
třebné k  získání nové práce v  IT. 
Díky 12 akademiím v Praze, Brně, 

Ostravě a Českých Budějovicích jsme na nové pracovní 
pozice v IT připravili 318 absolventek. Velká část nastou-
pila do nového zaměstnání hned po zakončení a někte-
ré práci získali již v průběhu Digitální akademie.

I  přes přísné restrikce a  ztížené možnosti k  setkávání 
jsme pro pokročilé absolventky našich kurzů uspořádali 
čtyři Hackathony a dvě desítky Tech MeetUpů na různá 
témata, a to i díky našim partnerům.

UPLATNITELNOST
Rok 2021 byl zatím nejúspěšnější v oblasti propojování 
absolventek našich kurzů do nové práce v IT. Naše kari-

„Celkem 12 396 účastníků 
strávilo na našich 
418 vzdělávacích 

kurzech dohromady 
198 423 hodin.“
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érní oddělení eviduje celkem 338 absolventek, kterým 
jsme pomohli zahájit kariéru v IT 

Počet uplatněných absolventek našich vzdělávacích 
kurzů ve firmách je jedním z hlavních ukazatelů dopa-
du fungování Czechitas. Naše kariérní spojky za  rok 
2021 poskytly 416 kariérních konzultací. Část se kaž-
doročně odehrává v rámci veletrhu Job Fair Czechitas, 
kde se setkávají zástupci partnerských firem s  na-
šimi absolventkami. Součástí Job Fairu je i  kariérní 
poradenství (celkem 114 konzultací), panelová diskuse 
nebo workshopy. Pokračování pandemické situace nás 
postavilo před novou zajímavou výzvu uspořádat první 
virtuální pracovní veletrh na platformě Confer-O-Matic. 
Podzimní Job Fair Czechitas se mohl díky příznivější si-
tuaci pro osobní setkávání konat v útulných prostorách 
Pražského coworku Opero. V  součtu Job Fairy Czechi-
tas navštívilo 347 účastnic a zapojilo se 29 firem, které 
představily pracovní prostředí, možnosti kariérního růs-
tu, postup onboardingu apod.

KOMUNITA
Jedním ze základních pilířů fungování Czechitas je Ko-
munita, jejíž součástí jsou účastnice a  absolventky 
kurzů, naše partnerské společnosti, ale také širší 
tým. Ten představují všichni naši koučové, lektoři, men-
toři, fotografové a workshopistky, kteří s námi spolupra-
cují dobrovolně nebo za symbolickou odměnu. Přináší 
do  našich kurzů spoustu know-how a  odborných do-
vedností přímo z praxe, vzájemnou podporu a dobrou 
náladu. V roce 2021 jich bylo celkem 652 a my si nesku-
tečně vážíme toho, že nám pomáhají nést naši myšlen-
ku a posouvat dovednosti nových talentů v IT.

Děkujeme celé komunitě za rok 2021.

PARTNEŘI
Díky patří celé stovce našich partnerů, kteří se dlou-
hodobě podílí na výchově a uplatňování nových talen-
tů v  IT. Jmenovitě děkujeme za  podporu generálním 

partnerům Accenture za pomoc při pořízení mimojiné 
hardwaru nejen pro online studio, CTP za  poskytnutí 
kancelářských a školících prostor CTP Czechitas House 
v brněnském areálu Ponávka, Google za dlouhodobou 
finanční podporu a svěření distribuce licencí Coursera, 
Microsoft za podporu DA a kurzů Microsoft Azure Fun-
damentals s možností certifikací, Škoda Auto za první 
služební vůz Czechitas a podporu a nadaci Velux Fou-
ndation za mimořádnou finanční podporu, díky které 
můžeme dál růst.

Dále děkujeme za  podporu strategickým partnerům – 
Avast, Barclays, Blackboard, BOSCH, ČRA, ČSOB, Gas-
net, Honeywell, HUAWEI, IBM, Karlovarská agentura 
rozvoje podnikání, Oracle Netsuite, SAP ČR, Thermo 
Fisher a Verizon Czech 

Všem našim 90 zaměstnancům v  jedenácti městech, 
správní radě a širšímu týmu z celého srdce děkuji za ob-
rovské nasazení a spolupráci, pokoru, přístup ke změ-
nám, za velké srdce, které dávají každému příběhu 

Věřím, že v  letošním roce společně vzbudíme zájem 
o  technologie u  dalších 45  000 lidí (především žen), 
zlepšíme jejich digitální a IT dovednosti, a tím přispěje-
me k diverzitě a inovativnosti Česka.

 
 
 
 
 
 

Ondřej Čejka
ředitel
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Naší misí je inspirovat, motivovat a vzdělávat nové talenty za účelem posílení diverzity a kon-
kurenceschopnosti v  IT. Vytváříme komunitu spojující lidi, kteří se chtějí učIT nebo chtějí učIT  
Na  jedno místo spojujeme soukromé firmy, státní správu a místní samosprávu, akademickou 
půdu a školy, odborníky z komunity, další projekty, neziskové iniciativy a lidi, co se učí a hledají 
své uplatnění. Chceme se stát partnerem v celoživotním vzdělávání.

Naší vizí je stát se do roku 2022 nejrelevantnější institucí neformálního vzdělávání pro profese 
budoucnosti v České republice. Usilujeme o zvýšení počtu talentů v technických oborech a zvý-
šení IT a digitální gramotnosti skupin, které jsou v těchto oborech méně zastoupené nebo jsou 
celkově ohrožené digitalizací. Měníme společenské myšlení a ukazujeme, že znalost technologii 
není pouze potřebná pro budoucnost na  pracovním trhu, ale je i  každodenní nutností. Že IT 
může být zajímavé pro chlapce i dívky, muže i ženy.

Naše činnost stojí na čtyřech pilířích: na popularizaci technického vzdělávání, samotném vzdě-
lávání, uplatňování talentů na trhu práce a budování komunity okolo IT. Pro děti, ženy, učitele, 
rodiče a firmy tak pořádáme přednášky, diskusní setkání, vzdělávací kampaně, dále jednodenní 
a dlouhodobé kurzy, tech meetupy, intenzivní akademie, příměstské tábory, pracovní veletrhy, 
kariérní poradenství a komunitní akce a poskytujeme mentoring.

Vize a přístup

Mise

Přístup

Vize



Společenský 
problém 
a naše řešení
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Nedostatek kvalifikovaných ICT pracovníků
Technologie mění svět kolem nás. Existuje řada studií, 
které predikují, kolik pracovních pozicí kvůli automatiza-
ci a robotizaci zanikne. Kolik to skutečně bude nevíme. 
Ale je jasné, že se charakter práce změní a s tím i nároky 
na dovednosti, které k výkonu práce potřebujeme. Tyto 
změny se už nyní začínají projevovat. Podle dat Eurosta-
tu je Česká republika zemí, kde se zaměstnavatelům 
nejhůře hledají nové talenty do IT. Na trhu práce chybí 
tisíce lidí (společnost GoodCall hovoří o 30 000 chybějí-
cích ICT specialistech), 80 % českých firem má problém 
získat kvalifikované ICT zaměstnance1 a v důsledku pan-
demie COVID-19 se v řadě oblastí ještě zvýšila poptávka 
po ICT odbornících2 

Nízké zastoupení žen na trhu práce s důrazem 
na IT pozice
V ICT sektoru tvoří muži 90 % všech pracovníků. Přitom 
podle statistik3 a šetření LMC4 vyplývá, že nevyužíváme 
potenciál přibližně 300 tisíc žen, které by mohly být 
na trhu práce aktivní, ale z důvodů např. nedostupnosti 
péče o děti, nevhodné kvalifikace apod. stojí mimo něj. 
Na potřebu žen na trhu práce ještě více poukázala pan-
demie COVID-195. Proto je potřeba právě u nich zvyšo-

1 Johnston, R. (2020). Czech firms have the second-hardest time in the EU filling ICT positions
2 LMC, G82, Simply5 (2021).
3 Czech Statistical Office (2022).
4 Datové snídaně LMC (2021).
5 Czech Statistical Office (2019).
6 United Nations (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women
7 Sedlák, J. (2020). Firmy propouští, ruší projekty a přestaly nabírat. Jaký má koronavirus dopad na IT trh v ČR?

vat kvalifikaci v digitálních a technických dovednostech, 
aby se mohly lépe uplatnit na pracovním trhu a být kon-
kurenceschopnější, pokud jde o  zajištění rovného pří-
stupu k příležitostem v zaměstnávání6  

Aktuální změny na trhu práce v souvislosti 
s COVID-19
Pandemická opatření nejen v Česku, ale i po celém svě-
tě akcelerovala nutnost fungovat v digitálním prostředí. 
Přinutila mnoho osob a společností, aby se velmi rychle 
přizpůsobili digitálním procesům a  novým způsobům 
práce a  komunikace. Spolupráce v  distanční formě 
bude i nadále hrát důležitou roli v mnoha firmách v růz-
ných oborech. Údaje o hospodářském oživení COVID-19 
rovněž naznačují, že právě profese související s techno-
logiemi zůstanou na  pracovním trhu jako nejcennější 
a nejžádanější7  

Nedostatky ve výuce informatiky na školách 
a slabá připravenost učitelů při využívání digi-
tálních technologií pro výuku
V  roce 2020 se prohloubil problém, o  kterém se mlu-
vilo už delší dobu. Ve školním kurikulu chybí dostateč-
ný prostor pro kvalitní výuku informatiky a  využívání 

Společenský problém

https://news.expats.cz/prague-employment/czech-firms-have-the-second-hardest-time-in-the-eu-filling-ict-positions/?utm_content=article&utm_medium=article-banner&utm_campaign=article-banner&utm_source=facebook
https://magazin.lmc.eu/firmy-vyrazne-nabiraji-a-jsou-ochotne-zvysovat-mzdy-datova-snidane-za-3-ctvrtleti-je-tady
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=G&f=GRAFICKY_OBJEKT&pvo=ZAM09&katalog=30853&c=v3%7E3__RP2021&str=v170
https://magazin.lmc.eu/tv/datova-snidane
https://www.czso.cz/csu/xp/analyza-_zeny_a_muzi_v_krajich_cr_nezamestnanost
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.lupa.cz/clanky/firmy-propousti-rusi-projekty-a-prestaly-nabirat-jaky-ma-koronavirus-dopad-na-it-trh-v-cr/
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digitálních technologií, stejně jako využívání digitálních 
technologií při výuce samotné. Výuka informatiky záro-
veň nemůže dostatečně rychle reagovat na dynamické 
změny v technologiích a na pracovním trhu.

Překážka ve vzdělávání v prezenční formě
Kvůli situaci s pandemií byla mnohým odepřena mož-
nost vzdělání v tradiční prezenční formě. Máme tak no-
vou příležitost dostat vzdělání i do míst, kde prezenční 
vzdělávání v  IT oborech nebylo tak samozřejmé, a  to 
prostřednictvím online kurzů. Dopady pandemie CO-
VID-19 se detailněji zabývala např. společnost PAQ Re-
search.
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naše aktivity
Aktivity Czechitas, které řeší výše zmíněné společenské problémy, se opírají o čtyři pilíře: 

1  popularizace celoživotního a technického vzdělává-
ní; 

2  vzdělávání a kvalifikace na juniorní úroveň v tech-
nických dovednostech, jako je například programo-
vání, kódování, datová analýza, testování a digitální 
dovednosti;

3  kariéra: provázení a podpora absolventek při vstupu 
na trh práce; 

4  budování komunity, která s námi chce učit a spolu-
vytvářet naše aktivity a aktivní zapojení partnerských 
firem s cílem zlepšit situaci v uplatňování žen na trhu 
práce.

Naše řešení
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první PILÍŘ
Popularizační aktivity zahrnují:

 » vystupování na vývojářských, učitelských a dalších 
tematických konferencích a festivalech  v Česku 
i zahraničí;

 » pořádání popularizačních akcí, konferencí a předná-
šek pro partnerské firmy i veřejnost

 » popularizační články nebo podcasty;
 » soutěž Cena Czechitas (za nejlepší dívčí IT bakalář-

skou práci);
 » popularizační kampaně.

druhý PILÍŘ
Vzdělávací aktivity zahrnují:

 » jednodenní kurzy;
 » dlouhodobé kurzy;
 » intenzivní a semestrální kurzy;
 » tříměsíční intenzivní kurz Digitální akademie: Data, 

Web a Testování;
 » Letní školu IT pro středoškolačky;
 » kroužky a příměstské tábory pro děti od 8 do 12 let;
 » hackathony;
 » pokročilé meetupy;
 » online kurzy pro samostudium;
 » workshopy pro učitele;
 » webináře;
 » metodiky pro výuku IT;
 » vzdělávací video tutoriály.

třetí PILÍŘ
Provázení a podpora vstupu na trh práce zahrnuje:

 » kariérový koučink a poradenství;
 » propojování absolventek se zaměstnavateli ve for-

mě stáží a dalších pracovních úvazků;
 » pořádání pracovního veletrhu Job Fair Czechitas. 

 

Čtvrtý pilíř
Budování komunity IT odborníků a  dobrovolníků 
obsahuje:

 » pravidelné setkávání firemních partnerů, lektorů 
a dobrovolníků;

 » vzdělávání partnerských společností, které posilují 
diverzitu na pracovišti, např. Honeywell Diversity 
Project Pilot, diskuze nad trendy na pracovním trhu, 
sdílení best practices;

 » školení IT odborníků v lektorských dovednostech.
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Děti a mládež
Czechitas zajímavou a  hravou formou seznamují děti 
a mládež se základy programování, robotiky či IT bez-
pečnosti. Nabízíme jim základy pro budoucí studium 
informatiky. Zapojujeme děti, mládež i  jejich učitele 
do celosvětové aktivity Hour of Code.

Zaměstnavatelé 
Czechitas inspirují zaměstnavatele, aby měnili své myš-
lení a budovali diverzitní týmy. Spolupracujeme s part-
nery, kteří hledají nové talenty a chtějí diverzitu. Sdílíme 
s nimi know-how o tom, jak ukázat ženám atraktivitu IT 
pozic.

Veřejnost 
Czechitas popularizují téma celoživotního vzdělávání 
a specificky vzdělávání v IT. Vnímáme, že vzdělávání v IT 
a v digitálních dovednostech je potřebné nejen pro prá-
ci, ale i pro běžný život či získávání nových příležitostí. 
Věříme, že digitální dovednosti pomáhají lidem vytvářet 
si budoucnost podle sebe.

Ženy
Czechitas vyzývají ženy, bez ohledu na jejich věk, vzdě-
lání nebo zaměstnání, aby se IT nebály a prozkoumaly 
jeho možnosti. V bezpečném prostředí je učíme jak zá-
klady, tak pokročilejší dovednosti a pomáháme jim zís-
kat práci v IT oboru.

Naše cílové skupiny
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Očekávaný výsledek a dopad na přímé 
a nepřímé cílové skupiny
Pro rok 2021 jsme si stanovili níže uvedené plány ohledně výsledků a dopadů na naše cílové skupiny, ať už přímé, 
nebo ty, které svou činností ovlivňujeme nepřímo. Zároveň jsme s nástupem nové evaluátorky dopadu některá kri-
téria a oblasti ke sledování přehodnotili.

Veřejnost

Plán pro 2021 – Veřejnost Výsledky za 2021 – Veřejnost

lepší IT a digitální gramotnost 
společnosti

Zorganizovali jsme 418 vzdělávacích akcí s 12,5 tis. účastníky. Unikátních stu-
dentek jsme měli 6,3 tis.

větší zájem o IT jako obor 
budoucnosti

Měli jsme zásah 44 milionů (neunikátních čtenářů/posluchačů/diváků), kon-
krétně publikovali 561 článků (o 67 % víc než loni)  s dopadem na 486 % popu-
lace (o cca 25 % víc než loni), měli 47 669 fanoušků na sociálních sítích (nárůst 
o téměř 10 000 oproti loňsku).

motivace rodičů k podpoře 
svých dětí ke studiu IT oborů

Motivace rodičů k podpoře svých dětí ke studiu IT oborů je jedním z témat, 
které přinášíme ve výše uvedených aktivitách. Nakolik si pak mládež skutečně 
volí IT jako studijní obor budeme sledovat až v budoucnu.

Ženy

Plán pro 2021 – Ženy Výsledky za 2021 – Ženy

motivace a sebevědomí žen 
pro vstup do IT

V namátkovém šetření mezi příznivci Czechitas přes 10 % respondentek expli-
citně uvedlo, že se jim zvýšilo sebevědomí ohledně IT nebo že se jej přestaly 
bát. Jako další přínosy našich aktivit pro svůj život uváděly, že si našly práci v IT 
nebo se díky IT v práci zlepšily/zefektivnily. Čtvrtina uvedla, že se díky Cze-
chitas lépe orientují v IT, dalších 20 % vyzdvihuje konkrétní věci, co se naučily 
nebo zmiňují chuť se dál učit. Pokud jde o motivaci, kromě konkrétních oblastí, 
naši příznivci na IT nejvíce oceňují to, že se mohou neustále učit něco nového 
s jistotou uplatnění v praxi. Kromě logičnosti a hledání řešení, zmiňuje cca ka-
ždý 10. respondent naopak kreativitu v IT. Finanční ohodnocení jako motivaci/
benefit explicitně uvádí také jen každý zhruba 10. respondent.
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Plán pro 2021 – Ženy Výsledky za 2021 – Ženy

kariérní posun žen na atraktiv-
nější nebo IT pozice viz reporty

Víme o 338 ženách, kterým jsme v roce 2021 pomohli ke kariérnímu uplatnění 
v IT.

založení vlastních projektů Systematické sledování založení projektů v oblasti technologií plánujeme 
od roku 2022/2023.

Děti a mládež

Plán pro 2021 – Děti a mládež Výsledky za 2021 – Děti a mládež

motivace dětí a dospívajících 
k zájmu o technologie nebo 
studiu technických oborů

Uspořádali jsme 42 akcí pro děti a mládež s 890 studenty/studentkami, včetně 
18 kurzů pro cca 500 středoškoláků na téma Prozkoumej pozice v IT.
Na 3 bězích Seriálu digitálních kompetencí pro učitele jsme proškolili 230 uči-
telů/ek, kteří dále působí na své žáky. Vzhledem k tomu, že průměrný učitel IT 
učí odhadem 100 žáků za rok, můžeme tedy stanovit náš dopad na 2300 žáků, 
kteří by díky této aktivitě měli získat kladnější vztah k IT. 

Zaměstnavatelé

Plán pro 2021 – Zaměstnavatelé Výsledky za 2021 – Zaměstnavatelé

diverzita v týmech a jejich posí-
lení o nové talenty v IT

Na trhu práce jsme pomohli uplatnit 338 nových talentů. Mezi našimi partner-
skými firmami proběhlo šetření, ale bohužel zatím nemáme reprezentativní 
data. ¼ respondentů nicméně uvedla, že se u nich od začátku spolupráce 
s Czechitas zvýšil podíl žen v ICT rolích.

zájem IT odborníků o sdílení 
znalosti a zkušenosti

652 unikátních aktivních členů komunity z řad IT odborníků nám v roce 2021 
pomáhalo na 407 akcích a věnovalo nám v úhrnu zhruba 6500 hodin svého 
času. 
Uspořádali jsme dvě setkání pro partnerské firmy s 225 registrovanými odbor-
níky z prostředí IT, kde 19 speakerů sdílelo své znalosti a zkušenosti.
Spoluoroganizovali jsme konferenci womenCourage, kde bylo 22 speakerů 
a 261 účastníků ze všech kontinentů kromě Antarktidy.
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Plán pro rok 2022
Po  revizi strategie organizace a  sledování dopadu se 
v roce 2022 plánujeme při vyhodnocování našeho dopa-
du zaměřit na následující oblasti.

Veřejnost 
 » vztah k IT, ověření nakolik veřejnost vnímá IT jako 

obor své budoucnosti. 
 » povědomí o značce Czechitas a naší činnosti
 » dosah našich mediálních aktivit. Zjistili jsme, že mezi 

odbornou veřejností jsme známí, ale ne už tak u širo-
ké veřejnosti, proto se v  roce 2022 budeme zaměřo-
vat na média pro širší veřejnost

 » motivace dětí a dospívajících zajímat se o technologie 
nebo studovat technické obory

Ženy
 » vůle žen vstupovat do IT
 » nejvýznamnější změna v životě našich studentek díky 

Czechitas
 » kariérní posun žen do IT nebo na atraktivnější pozici 

Děti a mládež

 » pouze popularizace tématu

Zaměstnavatelé 
 » diverzita v týmech a jejich posílení o nové talenty v IT 

firmách
 » přínosy diverzitních týmů pro firmy
 » zájem IT odborníků sdílet své znalosti a zkušenosti

Stát
 » přínosy pro politiku zaměstnanosti
 » finanční přínosy zaměstnávání žen na IT pozicích



Zdroje, aktivity 
a výsledky 
ve sledovaném 
období
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Finanční zdroje
 » dotace a granty, vstupné z akcí, dary, sponzoring, 

zdroje z pronájmu našich nevyužitých prostor, zdro-
je z prodejů na e-shopu

Časové zdroje
 » lektorování, koučování a dobrovolnictví

Materiální zdroje
 » kanceláře, technické vybavení a nábytek

Nehmotné zdroje
 » know-how fungování organizace, know-how lektorů, 

znalosti a schopnosti interních zaměstnanců

Použité zdroje

Naše aktivity jsme mohli realizovat díky finančním i nefinančním zdrojům či barterové spolupráci s firmami i jednot-
livci. Partnerská spolupráce nejčastěji zahrnuje finanční podporu, zapůjčení prostor pro konání výuky a know-how 
zaměstnanců. 

Jednotlivé zdroje:
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Hlavním cílem pro rok 2021 bylo aktivně zapojit do na-
šich aktivit 30  000 lidí. Naše aktivity se zaměřovaly 
na popularizaci, vzdělávání a uplatnitelnost v IT. Aktivity 
probíhaly v kombinaci online a prezenční výuky. 

Popularizace: 
 » na 29 námi organizovaných přednáškách a meetu-

pech jsme inspirovali 2 849 lidí
 » účastí na konferencích a veletrzích jsme zasáhli 

6 044 lidí
 » naše podcasty si poslechlo 6 206 lidí
 » do soutěže o nejlepší bakalářskou práci v IT, Cena 

Czechitas, se zapojilo 18 dívek.

Vzdělávání:
 » na našich 418 kurzech jsme vzdělali 12 396 lidí

 » z toho ŽENY:
 » 314 krátkodobých kurzů pro 9 672 žen
 » 51 dlouhodobých kurzů pro 1 525 žen
 » 12 Digitálních akademií pro 339 žen

 » z toho DĚTI A MLÁDEŽ:
 » 26 jednodenních kurzů pro 577 dětí a mládež
 » 6 příměstských táborů pro 144 dětí
 » 3 Letní školy IT pro 62 středoškolaček
 » 6 kroužků pro 77 dětí.

Kariéra (dříve pilíř Uplatnitelnost): 
 » do 1 online a 1 prezenčního Job Fair Czechitas se 

zapojilo 348 žen
 » do 4 hackathonů se zapojilo 92 lidí.

Komunita: 
 » 13 Meetupů
 » 10 Spolupracuj s Czechitas
 » 6 školení a workshopů ve FabLabu
 » 8 onboardingů a školení širšího týmu.

Realizované aktivity
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Pilíř popularizace

K popularizačním aktivitám Czechitas řadíme:
 » vystoupení na 20 konferencích a panelových diskuzích na různá témata blízká technologiím v Česku i zahraničí;
 » 11 rozhovorů, z nichž některé proběhly živě a jiné formou podcastů;
 » 15 různých akcí jako jsou veletrhy, festivaly nebo rodinné dny, pořádané v různých koutech naší republiky  

s cílem zvýšit povědomí a popularizovat obor IT;
 » vlastní Czechitas podcast, deset dílů mělo v roce 2021 přes 6200 poslechů;
 » 3 živé přenosy z brněnského CTP Czechitas Housu, dva s absolventkami Digitálních akademií a jeden se zástupci 

našich partnerských firem;
 » organizaci mezinárodní konference womENcourage zaměřené na propojování žen z různých technických oborů 

a povzbuzení žen ke vzdělávání a kariéře v oblastech s využitím výpočetní techniky, 25 přednášek, workshopů 
a panelových diskuzí během tří dnů, a celkem 260 účastníků;

 » ocenění Social Economy Award v kategorii Digitalisation and Skills;
 » 561 zmínek v článcích s celkovým dopadem na 486 % populace čtenářů/diváků/posluchačů;
 » účast v pořadu Dobré ráno v České televizi nebo v pořadu Víkend na TV Nova;

15 099
účastníků

PODCASTY
6 206 (41,1 %) ÚČASTNÍCI 

POPULARIZAČNÍCH AKTIVIT
Lidé, kteří s námi absolvovali některou 
z aktivit, jejíž cílem je zvýšení zájmu    
o digitální technologie a motivace k učení. 
Popularizační akce: přednášky; účastníci 
kurzů Poznej Czechitas nebo Poznej 
tematickou oblast; posluchači Czechitas 
podcastu; lidé, kteří si s námi aktivně 
povídali na konferencích nebo veletrzích. KONFERENCE

6 044 (40,03 %)

AKCE
POŘÁDANÉ
CZECHITAS
2 849 (18,87 %)
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 » nespočet rozhovorů v regionálních rádiích;
 » společně s DigiKoalicí a MŠMT jsme se připojili k celosvětové iniciativě a uspořádali hackathon #DIGIEDUHACK 

2021 do kterého se zapojilo 106 účastníků a mentorů;
 » Cenu Czechitas, každoročně pořádanou soutěž, do které se přihlásilo 18 studentek z 6 různých škol;
 » vánoční kampaň Codemas, jejímž cílem bylo vzbudit zájem o IT a přiblížit lidem programování v jazyce Javascript 

a dosáhla více než 9 000 zobrazení a zapojilo se do ní více než 550 lidí;
 » v rámci kampaně EU Codeweek s námi lektoři ze společnosti SAP naučili základy programování ve Scratchi do-

hromady 229 dětí, z toho 185 za Brno a 44 za Prahu;
 » kampaň Hour of Code, ve které s námi celkově kódovalo 246 dětí a 117 dospělých; 
 » Poznej Czechitas, online přednášky, které pomohly celkem 479 zájemkyním vybrat si vhodný Czechitas kurz;
 » Poznej Digitální akademii, online přednášky pro 664 zájemkyň o Digitální akademii;
 » Poznej TO, online přednášky, které mají za cíl přiblížit tématické oblasti, s účastí 604 zájemkyň.
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Pilíř vzdělávání

Naše vzdělávací kurzy:

12 396 účastníků 

strávilo 198 423 hodin 

na našich 418 vzdělávacích kurzech

21 767
účastníků

VZDĚLÁVACÍ
KURZY

12 396 (56,95 %)
ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVACÍCH 
KURZŮ (     13 081)
Účastníci krátkodobých i dlouhodobých 
vzdělávacích kurzů v prezenční i online 
podobě pro ženy, učitele, děti a mládež 
(vč. absolventů 2 a více kurzů v rámci 
Google Career Certificates na Coursera)

SLEDUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍCH 
VIDEO TUTORIÁLŮ (     8 686)
Sledující video tutoriálů (vč. lidí, kteří 
shlédli 1 kurz v rámci Google Career 
Certificates na Coursera)

VIDEO
TUTORIÁLY

6 452 (29,64 %)

VIDEO
TUTORIÁLY
COURSERA
2 234 (10,26 %)

VZDĚLÁVÁNÍ 
COURSERA

685 (3,15 %)
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Odkud jsou účastníci našich vzdělávacích kurzů?

Rozdělení kurzů a účastníků dle vzdělávací formy

1,7 %

0,4 %

2 %

4,5 %

1,9 %

1,9 %

1,9 %

2,1 %

3 %

2,7 %

5,8 %

40 %

20,9 %

11,2 %

178

46

214

484

205

203

203

229

321

291

620

4 302

2 250

1 209

Celkem 12 396 záznamů 
z toho 10 755 vyplněných údajů 
o regionu (a 1 641 nevyplněných)

573 (4,62 %)

1 608 (12,97 %)

21 (5,02 %)

75 (17,94 %)

10 215 (82,41 %)
322 (77,03 %)

kurzy ÚČASTNÍCIPrezenční

Online

Kombinovaná
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Co se s námi nejčastěji učí?
Grafy uvádí celkový součet odstudovaných hodin a v závorce počet účastníků dle tématického celku.

Digitální akademie
 » Celkově 12 Digitálních akademií 

 » Digitální akademie: Data v Brně, 2× Praze, Ostra-
vě a Českých Budějovicích

 » Digitální akademie: Web v Brně a Praze a Čes-
kých Budějovicích

 » Digitální akademie: Testování 2× v Brně, v Praze 
a Ostravě

Coursera Google Career Certificates
Stali jsme se hlavním distributorem licencí ke  stu-
diu na platformě Coursera. Rozdali jsme 2 919 licencí 
do celkem 4 vzdělávacích modulů:

 » Data Analytics
 » UX Design
 » IT Support
 » Project Management.

Vzdělávací videa
V  roce 2021 vzniklo 19 vzdělávacích videí v  několika 
tematických oblastech. Věnují se kariérnímu rozvoji, 
digitálním dovednostem, informační bezpečnosti, pro-
gramování, tvorbě webu nebo práci s grafickým progra-
mem.

Dospělí Děti a učitelé

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Digitální dovednosti

Kariérní rozvoj

Programování

Základy IT

623 (89)

2 954 (422)

3 927 (198)

8 478 (240)

0 20 000 40 000 60 000 80 000
Kariérní rozvoj

Ostatní
Základy IT
IT v praxi

Digitální dovednosti
Programování

Testování
Datová analýza

Tvorba webu

1 190 (170)
2 771 (389)

7 154 (1 022)
7 391 (1 001)

11 151 (1 344)
25 065 (1 959)
25 513 (901)

41 949 (2 204) 
60 257 (2 457)
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Aktivity pro učitele
Na  jaře jsme odpilotovali první běh Seriálu digitálních 
kompetencí pro učitele, který obsahoval 10 tematických 
celků. Napříč tématy se zapojilo 230 učitelů z  celé re-
publiky. 

Nabídku kurzů jsme rozšířili o tato témata:
Tematická oblast: Datová analýza

 » Poznej Datovou analýzu
 » Zpracování přirozeného jazyka (NLP)
 » SQL (dlouhodobý kurz)
 » Python 2
 » SQL 3

Tematická oblast: Programování

 » Poznej Programování
 » Excel: VBA
 » Internet věci (IoT)
 » Laravel
 » Python 1

Tematická oblast: Tvorba webu

 » Poznej Tvorbu webu
 » UX: Návrh prototypu webu
 » SEO pro WordPress
 » Digitální copywriting
 » Úvod do SEO
 » SEO copywriting 2.0
 » WordPress
 » Django 1

Tematická oblast: Testování

 » Poznej Testování

Tematická oblast: Digitální dovednosti

 » Poznej Digitální dovednosti
 » Efektivní práce s počítačem Windows
 » Figma
 » Digitální produktivita a spolupráce s nástroji Micro-

soft 365
 » (Ne)Bezpečná síť
 » Základy práce s MacOS

Tematická oblast: IT v praxi

 » Agilní vývoj: SCRUM 2
 » Amazon Web Services Foundation
 » Salesforce
 » Úvod do správy systémů pro aplikace (DevOps)
 » Microsoft Azure Data Fundamentals
 » Microsoft Azure AI Fundamentals

Tematická oblast: Základy IT

 » Poznej svět IT: Programování
 » Poznej svět IT: Úvod do algoritmů 2
 » Úvod do Linuxu

Kurzy pro středoškoláky

 » Ovládni digitální technologie

Kurzy pro učitele

 » Seriál digitálních kompetencí pro učitele.
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Velký úspěch zaznamenala série Poznej TO (Tematic-
kou Oblast). Jedná se o 90minutové interaktivní před-
nášky, prostřednictvím kterých seznamujeme veřejnost 
s  jednotlivými tematickými oblastmi našeho portfolia. 
Představujeme danou tematickou oblast jako takovou, 
na jakých pozicích se v ní lze uplatnit na trhu práce a jak 
s učením nových znalostí začít. Sdílíme také příběhy na-
šich absolventek a o své zkušenosti z praxe se s účastní-
ky dělí i lektoři. Tento projekt jsme pilotovali v prosinci 
2021 a v rámci pilotního běhu jsme zapojili 604 lidí. 

Interní vzdělávání ve firmách
Naše aktivity jsme rozšířili o  interní vzdělávání ve  fir-
mách. Nabízíme jim odborné přednášky, jednoden-
ní kurzy ze standardní nabídky, ale i  komplexní kurzy 
na míru jejich potřebám.  

V ČSOB jsme v rámci vzdělávání ve firmách proškolili 32 
back-office pracovníků s cílem rekvalifikovat je na soft-
ware testery. 

Ve  ŠKODA AUTO jsme připravili reskillingový program 
pro zaměstnance 55+. 
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Mentoringová platforma
Díky podpoře od  Accenture, MPSV a  EU jsme vyvinu-
li mentoringovou platformu pro absolventky našich 
dlouhodobých kurzů a  Digitálních akademií. Prostřed-
nictvím platformy, která je součástí našeho informační-
ho systému, se mohou absolventky propojit s  lektory, 
kouči a dalšími odborníky z oboru a konzultovat s nimi 
vlastní témata. 

Job Fair Czechitas
Uspořádali jsme vůbec první online veletrh pracovních 
příležitostí ve virtuálním světě.

Další činnosti
 » 18 kurzů pro středoškoláky na téma Prozkoumej 

pozice v IT;
 » individuální kariérové poradenství pro absolventky 

Digitální akademie: Testování;
 » spuštěn projekt Trackování absolventek, pomocí 

kterého zpětně mapujeme příběhy uplatněných 
dívek a žen.

Pilíř kariéra (dříve uplatnitelnost)
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V  roce 2021 úspěšně absolvovalo Digitální akademii 
338 účastnic. Celkem víme o 94 ženách u kterých došlo 
ke  kariérní změně po  absolvování Digitální akademie. 
V Brně 33 absolventek, 17 v Ostravě a 40 v Praze.

V roce 2021 získalo 17 žen práci díky našemu přímému 
propojování. Mezi nejčastější pozice patří Data/BI Ana-

lyst, Web Developer, Tester, Consultant a Software De-
veloper.

Z celkového součtu 1 073 absolventek Digitální akade-
mie za všechny roky si již 486 z nich našlo nové uplat-
nění. V Brně 93 absolventek, 23 v Ostravě a 135 v Praze.

Uplatnitelnost

Cíl zapojit prostřednictvím všech našich aktivit 30 000 lidí jsme splnili. Celkově našimi aktivitami prošlo 37 324 osob.

Dosažené výsledky 
a dopad

37 324
účastníků

ÚČASTNÍCI 
VZDĚLÁVACÍCH 
KURZŮ

13 081 (35,05 %)

SLEDUJÍCÍ 
VZDĚLÁVACÍCH 
VIDEO 
TUTORIÁLŮ

8 686 (23,27 %)

ÚČASTNÍCI 
PILÍŘE 

UPLATNITELNOST
458 (1,23 %)

POPULARIZOVANÍ 
LIDÉ

15 099 (40,45 %)
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Sledování kvality

V roce 2021 se obměnil náš datový tým, který má na sta-
rosti sledování dat o kvalitě našich aktivit jak interně, tak 
externě. Do  týmu přibyl zkušený datový analytik, díky 
kterému se posunula práce s daty na vyšší úroveň. Ne-
jenže sbíráme velké množství dat, ale zároveň je analy-
zujeme, vyhodnocujeme a děláme na základě výstupů 
data-driven rozhodnutí. 

Díky datům jsme výrazně posunuli proces plánování 
kurzů a  aktivit napříč všemi regiony, ale  i  centrálně. 
Data nám nově také umožňují sledovat průchod stu-
dentky naším portfoliem a díky tomu i reagovat na to, 
co a jak učíme. 

Kvalita našich akcí se dle hodnocení účastníků drží 
na 95,49 % spokojenosti (nárůst o 2,7 % oproti předcho-
zímu roku) a 96,51 % lidí by doporučilo naše kurzy svým 
známým a rodině. 

Naše vzdělávací kurzy vylepšujeme pomocí sledová-
ní trendů na trhu IT, účastí na zahraničních i  lokálních 
konferencích a skrze konzultace s odborníky v  IT obo-
ru, jako například s doc. Ing. RNDr. Barboru Bühnovou, 
Ph.D. a především díky aktivní spolupráci a komunikaci 
s firmami. 

Kromě sledování kvality našich kurzů proběhl také prů-
zkum spokojenosti zaměstnanců, který vyplnilo 85 % 
z nich, tedy ještě o 7 % více než před rokem. Průzkum 
potvrdil, že si držíme vysoký standard zaměstnanecké 
angažovanosti a identifikace s hodnotami organizace.
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Meziroční srovnání

Dosažené cíle 2021 2020 2019 2018

Počet našich vzdělávacích kurzů 418 286 238 146

Počet absolventů prezenčních a online 
vzdělávacích kurzů (min 4 h) 12 396 8 011 5 821 4 344

Počet žen zaměstnaných v IT díky 
našemu přímému propojení 338 81 96 113



Plánování 
a další vývoj
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Plánování a volba cílů

Ambice Czechitas zůstávají stejné – budovat největší plat-
formu neformálního vzdělávání digitálních dovednost 
a pomáhat uplatňovat nové talenty v profesích budouc-
nosti v  rámci České republiky. Hlavní cílovou skupinou 
budou nadále ženy a  dívky od  15 let, jakožto skupina 
nejvíce ohrožená digitalizací.  Budeme usilovat o to, aby-
chom zvýšili jejich digitální a IT gramotnost, naučili je pro-
gramování, testování, kódování, datovou analytiku nebo 
do budoucna i kybernetickou bezpečnost, a pomohli jim 
uplatnit své znalosti v praxi. 
Vnímáme, že naší největší 
přidanou hodnotou je prá-
vě reskilling a upskilling žen 
do IT, nikoliv kroužky a kur-
zy pro děti. Z tohoto důvodu 
aktivity pro děti postupně 
omezíme a  budeme se jim 
věnovat pouze okrajově.  

Jako velikou příležitost vní-
máme i to, že společně s na-
šimi partnery a  IT firmami 
napříč celou republikou 
můžeme definovat kvalifikační standard vzdělávání IT 
dovedností a kompetencí a vytvořit tak osnovy toho, co 
od  juniorní vývojářky, testerky, analytičky nebo javistky 
očekávají firmy na českém trhu práce. Díky tomu může-
me přizpůsobit portfolio našich aktivit tak, aby z kurzů 
Czechitas vycházely ještě kvalitnější absolventky, které 
budou konkurenceschopné na trhu práce a pro firmy za-
jímavými kandidátkami na  jejich volné IT pozice. V této 
oblasti se chceme stát partnerem i ministerstvům a insti-
tucím, které otázku celoživotního vzdělávání řeší. 

Novým typem produktu, který plánujeme v  roce 2022 
rozvíjet, je interní vzdělávání ve firmách. Namísto toho, 
aby zaměstnavatel propouštěl zaměstnance, jejichž pra-
covní role již není v důsledku digitalizace potřeba, rekva-
lifikuje své zaměstnance na role nové, primárně v oblasti 
IT. Díky tomu chceme v dlouhodobém horizontu odlehčit 
systému sociálních dávek v nezaměstnanosti, pomáhat 
zaměstnavatelům snadněji obsazovat volné IT pozice 
svými loajálními zaměstnanci, a především zvyšovat se-

bevědomí lidem, kteří získají 
nové znalosti a  dovednosti 
pro budoucí trh práce. 

Díky v  řadě již druhému 
roku podpory od  Velux 
Foundation z  Dánska pra-
cujeme na  udržitelném 
a  stabilním fungování a  fi-
nancování organizace, což 
nám umožňuje dělat kvalitní 
společenský dopad. Naším 
velkým úkolem do  dalších 
let je pokračovat na  již roz-

běhlé práci v této oblast a zodpovědně a udržitelně hos-
podařit s našimi zdroji. 

Díky podpoře od  Velux Foundations jsme v  roce 2021 
rozšířili naše působení do 3 nových regionů. 

V roce 2022 posuneme naše aktivity k dalším lidem, ten-
tokrát do Ústeckého kraje. Celorepublikovou působnost 
a dopad nám značně ulehčuje online výuka, kterou jsme 
reagovali na pandemickou situaci.  Mohou se tak s námi 
vzdělávat i  lidé z regionů, ve kterých aktivně nepůsobí-

„Vnímáme, že naší největší 
přidanou hodnotou je 

právě reskilling a upskilling 
žen do IT.“
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me, tzn. v nich zatím nemáme vybudovanou komunitu, 
značku a partnerství.

V roce 2022 plánujeme realizovat více než 250 vzdělá-
vacích akcí pro 8 000 studentů prostřednictvím živé vý-
uky online, prezenčně nebo v hybridní podobě. Kromě 
krátkodobých a dlouhodobých vzdělávacích kurzů při-
pravujeme intenzivní Digitální akademie se zaměřením 
na webový výboj, data a testování. Na přelomu roku plá-
nujeme pilot Digitální akademie v online formátu. Velký 
důraz dáváme na popularizační aktivity, které koncepč-
ně zařazujeme do portfolia aktivit, kterým se věnujeme. 
Mezi popularizační aktivity jsme v prosinci zařadili nový 
produkt Poznej tematickou oblast, což jsou 90minuto-
vé přednášky zdarma, vysvětlující jak vypadá práce v IT. 
Tento produkt chystáme v roce 2022 ještě více rozvíjet. 

V  dlouhodobém horizontu plánujeme zúžení našich 
aktivit, ale rozšíření dopadu v  oblasti reskillingu a  up-
skillingu žen do profesí budoucnosti.

S týmem pokračujeme v budování struktury organizace 
pro její udržitelný rozvoj, automatizaci interních systé-
mů, tvorbu datových reportů, sjednocení marketingové 
komunikace, spolupráci se státními a  krajskými insti-
tucemi, vývoj nových produktů, lektorskou péči, práci 
s  talentem a  rozvoj vůdčích dovedností, optimalizaci 
procesů a firemní kulturu.



Organizační 
struktura 
a tým
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Founder stojí za založením ústavu a rozhoduje o změ-
nách zakladatelského právního jednání. Volí a odvolává 
revizora. Jeho rozhodnutím může být ústav zrušen.

Governing Board se skládá z  tří členek, které aktivně 
dohlížejí na chod organizace a svými odbornými rada-
mi a prezentací na veřejných akcích pomáhají k jejímu 
rozvoji. Zároveň garantují naplňování mise a vize Cze-
chitas, včetně dodržování základních hodnot. Jedná se 
o nejvyšší orgán ústavu, který jmenuje a odvolává Fou-
nder. Governing Board dále rozhoduje zejména o volbě 
a  odvolání pozice Director, rozdělení hospodářského 
výsledku, strategických cílech, zahájení vedlejší činnos-
ti ústavu a změně sídla ústavu. Symbolickým orgánem 
Governing Board je Co-Founders Union  

Director má zásadní roli při vedení a řízení organizace 
a  zastupuje organizaci navenek. Ve  vztahu k  zaměst-
nancům jde o vedoucího pracovníka organizace. Je povi-
nen zajistit řádné fungování ústavu a naplňování účelu, 
pro který byl založen, řádné vedení účetnictví a plnění 
všech zákonných povinností.

Central Departments zajišťují chod organizace a dodá-
vání kvalitních služeb a fungují v následujících oblastech:

 » Data & Impact
 » Development
 » Finance
 » HR & Shared Services
 » IT & Infrastructure

 » Marketing
 » Partnerships & Career Development
 » Product & Operations

Branches zastupují lokální týmy v  jednotlivých poboč-
kách a  zajišťují dodávání služeb přímo cílovým skupi-
nám:

 » Brno
 » České Budějovice
 » Karlovy Vary
 » Liberec 
 » Mladá Boleslav 
 » Olomouc
 » Ostrava
 » Plzeň
 » Praha
 » Zlín

Širší tým se skládá z komunity lektorů, lektorek, koučů, 
kouček, fotografů, fotografek a  workshopistek organi-
zujících akce přímo na  místě nebo v  online prostředí 
a specialistů a specialistek rozšiřujících expertní znalost 
pro chod organizace.

Organizační struktura

V organizační struktuře došlo na podzim v průběhu roku 2021 k dílčím změnám a její aktuální podoba je 
následující:
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Founder
Formánková Dita

Co-founders  
Union
Bühnová Barbora

Ptáčníková Monika

Zatloukalová Miroslava 

Governing Board
Bühnová Barbora

Formánková Dita, Chair of Governing Board

Ptáčníková Monika

director
Čejka Ondřej

revizor
Vítek Petr

heads
Janičinová Věra, Head of Partnerships & Career 
Development

Mairychová Lucie, Head of Product & Delivery

Maximová Olga, Head of Development

Maximová Olga, Head of HR & Shared Services

Reiglová Kateřina, Head of Finance & Data

Sedlák Marek, Head of Marketing 

Regional 
Managers
Balcarová Jana, Branch Lead Mladá Boleslav

Falterová Mária, Branch Lead Ostrava

Heferová Zuzana, Branch Lead Liberec

Hřívová Hana, Branches Development – Karlovy 
Vary, Hradec Králové, Plzeň

Kalačová Kateřina, Branch Lead Brno

Kubová Andělová Žaneta, Branch Lead České Budějovice

Kučerová Johana, Branch Lead Praha

Tandlerová Ilona, Branch Lead Olomouc

Šiřinová Lucia, Branch Lead Zlín

Představení týmu
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Generální partneři Czechitas 2021

Spolupráce s dalšími 
organizacemi
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strategičtí partneři Czechitas 2021

 

regionální partneři Czechitas 2021



41

Firmy a organizace, se kterými jsme 
dále v roce 2021 spolupracovali
24i
2N Communications
Actum
AIS Servis
AKKA
Apify
Ataccama
Automators
Axians
Billigence
Bizztreat

Citrix Systems
Clever Maps
Colours of Data
CRM pro neziskovky
Česká pošta
Česká spořitelna
Devoteam
Dixons
Epam
FNZ
Geenea

H1
Hardwario
ChyronHego
IBM Česká republika
Keboola
Komerční Banka
Liftago
Mews
Notum
Operátor ICT
Orchitech solutions

Pipedrive
Principal
Pure Storage
Raiffeisen bank
Redhat
S.ICZ
Salesforce
Smarty CZ 
Solitea
T-MAPY
Tesena

TietoEVRY
TIP IT
U&Sluno
Unicorn
VCCP
Wedos Internet
ZF Engineering

a další.

V  roce 2021 jsme dostali ocenění na  úrovni Evropské 
unie: European Social Economy Award v kategorii: Digi-
talisation and Skills. Této pocty se nám dostalo ze 118 
nominovaných sociálních podniků, které řeší dnešní 
nejnaléhavější společenské, ekologické, ekonomické 
a technologické výzvy.

Realizovali jsme také úspěšnou mezinárodní konferen-
ci womENcourage 2021 na téma Propojování komunit 
za  účelem podpory inovací. Konference se zúčastnilo 
260 účastníků, z  38 zemí a  všech kontinentů – kromě 
Antarktidy. Cílem konference bylo propojit neziskový, 
akademický a  průmyslový sektor na  podporu inovací 
a myšlenky většího zapojení žen do technických oborů.



Představení 
organizace
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Organizační 
struktura
Název organizace Czechitas z.ú.
Sídlo organizace Václavské náměstí 837/11, 

Nové Město 110 00 Praha 1 
Založení organizace 22  8  2014
Další pobočky  
organizace

Brno, České Budějovice, 
Karlovy Vary, Liberec, Mladá 
Boleslav, Olomouc, Ostrava, 
Plzeň, Zlín

Právní forma zapsaný ústav
Kontakt czechitas.cz/kontakt
Stanovy Stanovy organizace

Struktura 
pracovníků
Počet pracovníků 2021 2020

Počet zaměstnanců 487 396
z toho pracovní smlouvy 46 24
z toho na mateřské/ 
rodičovské dovolená 8 6

z toho DPP/DPČ 433 314
Počet dobrovolníků 143 73
Počet externistů 717 557

K 31. 12. 2021 evidujeme 487 spolupracovníků s formou 
spolupráce HPP, DPP nebo DPČ na různorodé úvazky, 
což představuje 23% nárůst oproti roku 2020.

Naši interní pracovníci mají flexibilní pracovní dobu 
a můžou využívat home office dle svého vlastního uvá-
žení. Umožňujeme a podporujeme částečné úvazky pro 
ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Základní informace

https://www.czechitas.cz/kontakt
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=873412
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Vedení organizace 
a výkonné orgány
Zakladatelkou ústavu je Dita Formánková. Nejvyšší or-
gán ústavu Czechitas z.ú. tvoří správní rada, která se 
schází minimálně jednou ročně a volí individuální výkon-
ný orgán – ředitele ústavu. Kompetencemi správní rady 
jsou schvalování rozpočtu ústavu, schvalování řádné 
a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy. Správní 
rada dbá na zachování účelu, pro který byl ústav zalo-
žen, a na řádné hospodaření s jeho majetkem. Funkční 
období člena správní rady je tříleté, členy správní rady 
jmenuje a odvolává zakladatelka ústavu.

Členky správní rady k 31. 12. 2021:

 » Formánková Dita (předsedkyně)
 » Bühnová Barbora
 » Ptáčníková Monika.

Výkonným (statutárním) orgánem je ředitel ústavu. Je 
volen do  své funkce správní radou. Ředitel má násle-
dující kompetence: jedná jménem ústavu, rozhoduje 
o otázkách spojených s  fungováním ústavu, disponuje 
s  jeho majetkem, přijímá zaměstnance ústavu, ukon-
čuje pracovní poměr zaměstnanců ústavu, rozhoduje 
o veškerých dalších pracovních záležitostech. 

Ředitel ústavu k 31. 12. 2021: 

 » Čejka Ondřej.

DOHLED
Kontrolním a revizním orgánem ústavu je revizor.

Revizor ústavu ke dni 31. 12. 2021:

 » Vítek Petr.

Střet zájmů
V roce 2020 vstoupila v účinnost interní směrnice upra-
vující střet zájmů zaměstnanců Czechitas se zájmy za-
městnavatele.

Systémy vnitřní 
kontroly
Organizace používá několik systémů vnitřní kontroly:

 » zřízení funkce revizora ústavu; 
 » zasedání správní rady minimálně jednou ročně;
 » schvalování rozhodnutí nadpoloviční většinou usná-

šeníschopné správní rady;
 » jasné kompetence stanovené zakládací listinou.

Řízení a správa 
organizace
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Vlastnická 
struktura
Dle z. č. 253/2008 Sb., o  některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z  trestné činnosti je skutečným ma-
jitelem ústavu jeho zakladatelka. Zakladatelka ústavu 
je řádně zapsána jako skutečný majitel také v evidenci 
skutečných majitelů.

Členství v dalších 
organizacích
Žádné.

Spojené osoby 
a formy úzké 
spolupráce
Žádné spojené osoby ani formy úzké spolupráce.

Vlastnická struktura, 
členství a formy úzké 
spolupráce
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ostatní
Ke dni 1. 7. 2021 byla v souladu s § 178 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“) provedena fúze slouče-
ním spolku Czechitas z.s. se spolkem IT Education Asso-
ciation z.s., IČO: 22815091, sídlem: Na Mlejnku 764/18, 
147  00 Praha 4 (dále jen: „IT Education Association“). 
Na základě této fúze přešla na IT Education Association 
jako na nástupnický spolek veškerá práva a povinnos-
ti společnosti Czechitas. Název nástupnického spolku 
byl změněn na Czechitas Edu z.s. Fúze proběhla v sou-
vislosti s přípravami Czechitas na změnu právní formy 
ze spolku dle § 214 občanského zákoníku na ústav dle 
§ 402 občanského zákoníku, jak je uvedeno níže. Fúzi 
právě s tímto spolkem pak zvolil Czechitas nejen z dů-
vodu podobné náplně činnosti spolků, ale také z důvo-
du možnosti přechodu práva IT Education Association 
změnit svou právní formu na ústav v souladu s § 3045 
odst. 1 občanského zákoníku na Czechitas. 

Ke dni 1. 9. 2021 proběhla přeměna Czechitas Edu z.s. 
ze spolku dle § 214 občanského zákoníku na ústav dle § 
402 občanského zákoníku. V této souvislosti byl taktéž 
změněn název společnosti na  Czechitas z.ú. Uvedená 
přeměna byla provedena mj. z důvodu, že právní forma 
ústavu v současné době výrazně lépe odpovídá potře-
bám a vnitřní struktuře Czechitas jako neziskové orga-
nizace, jejímž hlavním cílem je poskytování a propagace 
vzdělání, zejména v oblasti informačních technologií. 
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Sociální oblast
Podporujeme vzdělávání v IT
Prostřednictvím našich aktivit napomáháme hlavně 
ženám zvyšovat svou kvalifikaci pro lepší fungování 
na trhu práce i v osobním životě. Tímto ovlivňujeme je-
den z cílů udržitelného rozvoje – Kvalitní vzdělávání.

Podporujeme rovné příležitosti
Podpora rovných příležitostí jako cíl udržitelného roz-
voje a diverzity v oblasti IT i uvnitř organizace je pro nás 
zásadní. V rámci vzdělávacích aktivit se primárně zamě-
řujeme na ženy jako skupinu, která je v Česku v oblasti IT 
znevýhodněná. Popularizační aktivity realizované nejen 
v online prostředí a aktivity pro děti jsou pak přístupné 
pro ženy i muže, dívky i chlapce. Povědomí o diverzitě 
a inkluzi šíříme i za hranice naší organizace. 

V  týmu aplikujeme principy rovných příležitostí žen 
a mužů například v rámci rovného přístupu a příležitostí 
pro kariérní rozvoj.

Jsme atraktivní zaměstnavatel
V  Czechitas si vážíme lidského kapitálu a  pečujeme 
o něj. Ze zaměstnaneckého průzkumu, který jsme pro-
vedli v  roce 2021 víme, že naši zaměstnanci oceňují 
především smysluplnost práce, vyváženost pracovního 
a soukromého života, flexibilní pracovní dobu, možnost 
rozvoje a fungující pracovní vztahy. Známe a souzníme 
s našimi kulturními hodnotami: smysluplnost, udržitel-
nost, hravost, učení se a spolupráce.

Z doby pandemie si odnášíme sehranost i v online pro-
středí, které již standardně používáme ke  každodenní 
práci a díky tomu jsme ještě posílili možnost flexibilního 
nastavení místa výkonu práce.

V týmu se staráme o psychickou kondici. Zavedli jsme 
benefit plně hrazených terapeutických sezení pro koho-
koli z interního týmu.

Kromě toho jsme výrazně posílili i další benefity. Zavedli 
jsme stravenkový paušál, jednou za kvartál udělujeme 
Spot Bonus kolegům za  významné počiny v  oblasti fi-
remní kultury, dopadu a mimořádného výkonu. 

Podporujeme růst zaměstnanců a  jejich možnost spo-
lupracovat na  různých projektech i  mimo jejich náplň 

Společenský 
a environmentální 
profil organizace

https://sdgs.un.org/goals
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práce. Samozřejmostí je možnost vzdělávat se zdarma 
na našich kurzech a jeden pracovní den v měsíci vyhra-
zený na vzdělávání pro každého zaměstnance. Zaměst-
nanci mohou využívat mentoring od expertů v oborech 
IT, leadership, HR, marketing apod.

Komunita
Naším posláním je vytvářet komunitu, která podporuje 
vzdělávání v  IT, specificky žen, dětí, mládeže a učitelů, 
a přiblížit svět IT všem, kteří se zajímají o digitální gra-
motnost. Komunitu posilujeme online i  osobně. Pořá-
dáme setkání s firemními partnery, účastnicemi našich 
kurzů, interními zaměstnanci i  širším týmem lektorů, 
koučů a  workshopistů. Aktivně podporujeme absol-
ventky našich kurzů, aby své znalosti vracely zpět do ko-
munity například tím, že se samy stanou lektorkami 
nebo koučkami.

Environmentální 
oblast
Odpad
V Czechitas se snažíme minimalizovat negativní dopad 
svého podnikání na životní prostředí. Snižujeme množ-
ství odpadu, recyklujeme, používáme vratné obaly, mi-
nimalizujeme znečištění a šetříme energiemi. K řešení 
environmentální problematiky přispíváme taky tak, že 
omezujeme tisk včetně smluv a jiných dokumentů, kte-
ré podepisujeme elektronicky. Využíváme elektronické 
zálohy.

Ocenění
 » The EU Social Economy Award, kategorie Digitalisati-

on and Skills
 » Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou 

odpovědnost



Finance 
a účetnictví
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Organizace vede účetnictví v  souladu se zákonem 
č. 593/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších před-
pisů, prováděcí vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve  znění 
pozdějších předpisů a českými účetními standardy pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti 
není podnikání. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Czechitas vedli své účetnictví a  daňové povinnosti 
prostřednictvím společnosti 22HLAV s. r. o,. za použití 
účetního programu ABRA Flexibee. Účetní doklady jsou 
archivovány v  elektronické podobě na  samostatném 
serveru účetní společnosti a v písemné podobě v kan-
celáři organizace na adrese Václavské náměstí 837/11, 
110 00 Praha 1.

Vedení účetnictví
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Na začátku pandemie panovaly obavy, jak vzniklá situ-
ace ovlivní chod a další budoucnost organizace. V roce 
2020 jsme přijali několik opatření s cílem snížit náklady 
a využili jsme některé podpůrné vládní programy, které 
nám pomohly situaci zvládnout. V roce 2021 se pande-
mie nijak významně neprojevila na financích organiza-
ce.

Dopad pandemie COVID-19 
na finance organizace



52

Aktiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 197 197

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -197 -197

B. Krátkodobý majetek celkem 11 715 16 704

I. Zásoby celkem 20 111

II. Pohledávky celkem 2 492 2 276

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 947 11 275

IV. Jiná aktiva celkem 3 256 3 042

Aktiva celkem 11 715 16 704

Rozvaha
Rozvaha Czechitas z.s. k 30. 6. 2021 (v tis. Kč)

Pasiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 3 107 7 859

I. Jmění celkem 3 693 8 119

II. Výsledek hospodaření celkem -586 -260

B. Cizí zdroje celkem 8 608 8 845

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 1 369 860

III. Krátkodobé závazky celkem 5 155 5 794

IV. Jiná pasiva celkem 2 084 2 191

Pasiva celkem 11 715 16 704
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Aktiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 85

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 197 282

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -197 -197

B. Krátkodobý majetek celkem 16 704 10 899

I. Zásoby celkem 111 85

II. Pohledávky celkem 2 276 2 719

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 11 275 4 207

IV. Jiná aktiva celkem 3 042 3 888

Aktiva celkem 16 704 10 984

Rozvaha Czechitas z.ú. k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

Pasiva Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 7 859 1 838

I. Jmění celkem 8 119 2 084

II. Výsledek hospodaření celkem -260 -246

B. Cizí zdroje celkem 8 845 9 146

I. Rezervy celkem 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 6 654 6 021

IV. Jiná pasiva celkem 2 191 3 125

Pasiva celkem 16 704 10 984
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Výkaz zisku a ztráty Činnost
Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady x x x

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 13 368 1 738 15 106

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0

III. Osobní náklady 8 806 2 115 10 921

IV. Daně a poplatky 2 0 2

V Ostatní náklady 170 32 202

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek

0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0

VIII. Daň z příjmů 0 13 13

Náklady celkem 22 346 3 898 26 244
B. Výnosy x x x

I. Provozní dotace 3 070 0 3 070

II. Přijaté příspěvky 11 351 0 11 351

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 7 883 4 217 12 100

IV. Ostatní výnosy 48 0 48

V Tržby z prodeje majetku 0 0 0

Výnosy celkem 22 352 4 217 26 569
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 6 332 338
D. Výsledek hospodaření po zdanění 6 319 325

Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty Czechitas z.s. k 30. 6. 2021 (v tis. Kč)
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Výkaz zisku a ztráty Činnost
Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady x x x

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 11 441 4 888 16 329

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0

III. Osobní náklady 12 225 2 244 14 469

IV. Daně a poplatky 9 11 20

V Ostatní náklady 132 165 297

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek

0 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky 0 0 0

VIII. Daň z příjmů 0 42 42

Náklady celkem 23 807 7 350 31 157
B. Výnosy x x x

I. Provozní dotace 326 0 326

II. Přijaté příspěvky 16 636 0 16 636

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 6 277 7 856 14 133

IV. Ostatní výnosy 70 6 76

V Tržby z prodeje majetku 0 0 0

Výnosy celkem 23 309 7 862 31 171
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -498 554 56
D. Výsledek hospodaření po zdanění -498 512 14

Výkaz zisku a ztráty Czechitas z.ú. k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
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Zdroje financování organizace

Vybrané finanční 
ukazatele

Soukromé (94,1 %)

Zdroje
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Struktura výnosů a nákladů

Ostatní náklady (0,9 %)

a služby (54,8 %)

Osobní náklady (44,2 %)

Náklady

Provozní dotace (5,9 %)Ostatní výnosy (0,2 %)

Tržby za vlastní výkony 
(45,4 %) Výnosy



58

Na  rok 2022 jsme naplánovali přebytkový rozpočet 
s navýšením výnosů o cca 23 % oproti roku 2021, a to 
zejména díky větší podpoře ze strany firemních partne-
rů a dárců. 

Míru nejistoty s ohledem na pandemii COVID-19 a jaký 
bude mít vliv na podporu od našich partnerů a dárců, 
pociťujeme minimální. 

Velkou míru nejistoty však způsobuje nepříznivý geo-
politický vývoj a  válečný stav na  Ukrajině. Tyto bez-
precedentní události vyvolaly v  občanské společnosti 
obrovskou solidaritu a  neuvěřitelné navýšení indivi-
duálního a  firemního dárcovství. Obáváme se, že tato 
velká míra štědré podpory pro Ukrajinu a její obyvatele 
by mohly snížit možnosti a podporu od  individuálních 
a firemních dárců, nadací, nadačních fondů, dotačních 
příležitostí státu neziskovým organizacím, které se ne-
zabývají přímou pomocí v této problematice.

Rovněž bezprecedentní růst inflace, konkrétně např. 
růst cen energií, vnímáme s obavami, a přistoupili jsme 
proto k úpravám rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že většinu našich výnosů tvoří právě 
dárcovství a firemní partnerství, snížili jsme z hlediska 
zásady opatrnosti plán výnosů v  původním rozpoč-
tu o 15 % a s  tím i související náklady v obdobné výši. 
Rozpočet jsme upravili tak, abychom v případě nepříz-
nivého vývoje dokázali zajistit trvající a udržitelný chod 
organizace.

Plán dalšího 
hospodaření
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Po rozvahovém dni a do data sestavení účetní závěrky 
nenastaly žádné další události, které by významným 
způsobem ovlivnily vykázané hodnoty majetku a závaz-
ků, finanční situaci a hospodářský výsledek společnosti 
v účetní závěrce k datu 31. 12. 2021.

Ostatní skutečnosti, 
které nastaly 
po rozvahovém dni
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Přiložen na následujících stranách.

Výrok auditora
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