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Anotace: TechSoup je mezinárodní program, který od roku 2010 také v České republice podporuje neziskové 

organizace a knihovny ještě lépe naplňovat své poslání za pomocí technologií. Následující text vás provede tím, 

co všechno vám program může nabídnout a jak se do něj zapojit. 

 

O nás 

TechSoup Česká republika rozvíjí technologické kapacity neziskových organizací a veřejných knihoven 

v České republice, a to zajištěním přístupu k softwaru, hardwaru, IT službám a souvisejícímu vzdělání, díky 

čemuž mohou tyto organizace efektivněji a snadněji dosahovat svých cílů a naplňovat svá poslání.  

Naše poslání naplňujeme především zprostředkováním darů a zvýhodněných nabídek softwaru, 

hardwaru a IT služeb neziskovým organizacím, a to od předních českých a zahraničních IT společností. Skrze 

TechSoup Česká republika jsou nabízeny dárcovské a zvýhodněné programy společností Adobe, Amazon Web 

Services,  Autodesk,  Bitdefender,  Box,  Cisco,  Compuritas,  Microsoft, O&O Software, Symantec, Tableau  

a Zoner. Tuto nabídku neustále rozšiřujeme.  

Program TechSoup Česká republika zaštiťuje a realizuje nezisková organizace - Sdružení VIA, z. ú. 

Sdružení VIA je součástí mezinárodní sítě neziskových organizací TechSoup Global Network, která provozuje 

program TechSoup v téměř všech zemích světa.  

TechSoup zajišťuje ověření neziskových organizací a jejich nároku na účast v jednotlivých dárcovských 

a zvýhodněných programech (dle kritérií programů jednotlivých společností), vyřízení žádostí o dar či slevu  

s danou společností, včetně zajištění potřebných účetních a jiných dokladů, a také rozeslání instrukcí k získání 

požadovaného produktu.  

V některých případech zajišťujeme pouze ověřování neziskových organizací a kontrolu splnění kritérií 

jednotlivých partnerů. Mezi takovéto partnery patří Google či Microsoft s nabídkou Office 365 pro neziskové 

organizace a Azure pro neziskové organizace nebo také Airbnb s nabídkou společensky prospěšných zážitků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdělávací akce 

Efektivita spojená s technologiemi a jejich správné fungování je vždy závislá na jejich vhodném 

používání. Kromě samotného zprostředkování a ověřovacích služeb proto pořádáme také vzdělávací akce 

k aplikacím a službám, které v programu TechSoup nabízíme.  

Ve spolupráci se společností Microsoft jsme dosud každý rok pořádali akci Den pro neziskové 

organizace, který se letos uskuteční v novém kabátě jako konference Neziskovka 4.0. Dále pořádáme vícedenní 

praktické workshopy např. na téma Excel, Google AdWords nebo Zoner Photo Studio a za sebou máme také 

několik webinářů. Informujeme také o dalších zajímavých nabídkách a projektech na poli IT pro neziskové 

organizace a ve spolupráci s dalšími subjekty vytváříme nové nabídky a projekty.  

S technologickým vzděláváním se pojí také propojování neziskových organizací se studenty  

a profesionály při nasazování např. cloudových služeb Office 365 nebo aplikace AdWords, které v rámci 

TechSoup rovněž realizujeme. Pro neziskové organizace často taková spolupráce znamená nasazení technologií, 

na které by jinak neměli zdroje a studenti si kromě získaných kreditů za seminární práci cení především reálných 

výsledků a seznámení se s praxí. 

Čerstvě jsme se začali pohybovat také na poli vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím spolupráce na 

iniciativách Meet and Code a Hour of Code.  

Jak na to? 

 

A co tedy podniknout a kam kliknout, abyste mohli čerpat všechny výše zmíněné výhody, žádat  

o programy a aplikace a zapojit se do našich akcí? V první řadě je potřeba vyplnit registrační formulář na našich 

stránkách www.techoup.cz. Po jeho odeslání vám bude na webu TechSoup vytvořen uživatelský účet a e-mailem 

vás požádáme o dodání dokumentů potřebných k dokončení registrace. Poté, co nám dokumenty zašlete, je už 

míč na naší straně.  

Na základě všech dostupných a vámi poskytnutých informací ověříme, že jste organizace splňující 

kritéria programu a zašleme vám zprávu o dokončení registrace. Pak už nezbývá nic jiného, než následovat 

instrukce, které vám zašleme, nebo projít naše stránky a přečíst si detaily o jednotlivých partnerech a službách, 

které byste rádi využívali.  

Nezapomeňte, během podávání žádosti o darovaný software musíte být na stránkách TechSoup vždy 

přihlášený/přihlášená do svého uživatelského účtu. 



 

Kritéria oprávněnosti 

TechSoup Česká republika zpřístupňuje darovaný nebo zvýhodněný software těm neziskovým 

organizacím registrovaným v České republice, které realizují obecně prospěšné nebo dobročinné projekty a mají 

jednu z následujících právních forem. 

Typy neziskových právnických osob: 

 spolky dle zákona č. 89/2012, §§ 214 - 302 (NOZ), a to jak spolky dle Nového občanského zákoníku, 

tak netransformované spolky jako původní občanské sdružení, dále sem spadají i mezinárodní nevládní 

organizace; 

 pobočné spolky, včetně původních netransformovaných organizačních jednotek sdružení; pokud má 

jednotka vlastní právní a ekonomickou subjektivitu, musí pobočný spolek vytvořit samostatnou 

registraci, aby mohly využívat výhod dárcovského programu TechSoup, v takovém případě o dary  

a slevy není možné žádat skrze mateřskou organizaci; 

 ústavy dle zákona č. 89/2012, §§ 402 - 418 (NOZ); 

 nadace dle zákona č. 89/2012, §§ 306 - 393 (NOZ); 

 nadační fondy dle zákona č. 89/2012, §§ 394 - 401 (NOZ); 

 obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 sb.; 

 církevní organizace dle zákona č. 3/2002 sb., a to jak účelová zařízení (charity, diakonie), tak i běžné 

církevní organizace (fary, sbory, řády, ...). 

Dále se mohou registrovat: 

 veřejné knihovny vedené v evidenci Ministerstva kultury ČR.  

Rozhodujícím faktorem při určení právní formy organizace je údaj uvedený v jejím oficiálním rejstříku. 

Jiné typy organizací než výše vyjmenované není možné registrovat. 

Aby nezisková organizace mohla využít konkrétní nabídky dárcovského či slevového partnera, musí 

kromě obecných podmínek pro vstup do programu TechSoup Česká republika splňovat také podmínky 

konkrétního partnera. Jednotliví partneři mohou mít nastavená různá dodatečná kritéria, například v závislosti na 

velikosti organizace, druhu poskytovaných služeb, činnosti organizace apod. Partner také může požadovat 

vyplnění dodatečných informací pro vyhodnocení oprávněnosti. Jednotliví partneři také mohou nastavit různé 

podmínky pro frekvenci a velikost žádostí o dary. Podrobné informace o kritériích našich partnerů najdete na 

webových stránkách TechSoup v sekci Kritéria oprávněnosti. 

Odkazy 

www.techsoup.cz 

 

 


