
TechSoup Česká republika

„Dostupný software pro neziskové organizace v ČR“



Obsah prezentace

• TechSoup Global

• TechSoup v České republice 

– co můžete získat 

– jak na to 

– za kolik

• Jak se aktivně zapojit a další bonusy projektu



TechSoup Global Network

• Celosvětový filantropický projekt určený pro 
neziskový sektor (ve 35 zemích světa)

„Usilujeme o to, aby každá nezisková organizace na celém 
světě měla přístup k technologiím a znalostem, které jí umožní 

využívat zcela svého potenciálu.“

Co projekt nabízí:

• Dlouhodobou zkušenost (existence od 1987)

• Technologie a know how

• Dostupnost



TechSoup Global - dopad



Celosvětoví partneři TechSoup



TechSoup Global úspěchy

• 35 zemí v projektu

• 133 000 podpořených neziskových 
organizací po celém světě

• Více než 6,6miliony předaných produktů

• Hodnota daru 2,1mld. USD

• Hodnota úspory neziskového sektoru více než 
2mld. USD



TechSoup v ČR

• Prosinec 2010, Nadace Charty 77 a Nadace 

Via partnery TSGN

• Hlavním partnerem projektu Microsoft

• Další dárci – SAP, Giftworks



Komu je projekt určen?
• neziskovým organizacím registrovaným v ČR realizující obecně 

prospěšné projekty a jež svou činností splňují podmínky zákona o 
daních z příjmů, a to ve smyslu možnosti snížení základu daně z příjmu 
právnické osoby o hodnotu poskytnutého daru (podle § 20 odst. 8 
zákona o daních z příjmů). 

Oprávněné organizace
• nadace a nadační fondy zapsané v obchodním rejstříku

• obecně prospěšné společnosti zapsané v obchodním rejstříku

• registrovaná občanská sdružení na Ministerstvu vnitra ČR

• charitativní organizace a zařízení zřízená církvemi, jež jsou zapsány v 
Registru evidovaných právnických osob na Ministerstvu kultury 

• a dále veřejné knihovny vedené v evidenci Ministerstva kultury ČR 
(knihovny však mohou darovaný software použít pouze na vybavení 
počítačů, jež slouží návštěvníkům veřejné knihovny). 

!!!Další kritéria oprávněnosti jednotlivých dárců!!!



Kritéria oprávněnosti jednotlivých dárců

• Omezení týkající se rozpočtu organizace 
(SAP do 10mil.USD, GW 50tis.USD)

• Omezení týkající se množství darů za určité 

období 
(MSFT – až 6 produktů, až 50licencí; SAP – 4 produkty; GW – 1produkt)

• Omezení dle činnosti organizace

Více detailních informací o kritériích oprávněnosti každého dárce na 

www.techsoup.cz/eligibility

http://www.techsoup.cz/eligibility


Co můžete získat
Softwarové produkty

- operační systémy, balíčky office,

MS Dynamics , serverové produkty atd.

- sw pro reporting, sw pro interaktivní 
prezentace vycházející z analýzy dat 

- sw určený přímo neziskovým organizacím 
pro usnadnění řízení fundrisingových aktivit 
a správu databáze dárců

Kompletní seznam produktů a jejich popis naleznete na 
http://www.techsoup.cz/product

http://www.techsoup.cz/product


Jak na to

1. Registrujte se na webu www.techsoup.cz

2. Zašlete na email podpora@techsoup.cz požadované 
dokumenty (dle typu vaší organizace)

3. Obdržíte informaci zda jste oprávněným žadatelem pro 
program (do 5dnů od obdržení požadovaných dokumentů 
a registrace)

4. Pokud jste oprávněný příjemce, zalogujete se do svého účtu 
a můžete začít objednávat – stejně jako v klasických e-
shopech. Pro každého dárce samostatná objednávka!

5. Po zadání objednávky, dostanete fakturu, po provedení 
platby, vám do několika dnů (cca do 14) přijde 
emailem/poštou objednané zboží

=> =>

http://www.techsoup.cz/
mailto:podpora@techsoup.cz


Za kolik

• TechSoup Česká republika účtuje administrativní 

poplatek za každý zpracovaný požadavek na 

darovaný software. Poplatek slouží k pokrytí provozních nákladů 
dárcovského programu. 

• I když se administrativní poplatky liší produkt od produktu, každá 
obdarovaná organizace ušetří 92 až 96 % běžné komerční ceny 
darovaných produktů. 

• Poplatky umožňují, aby TechSoup Česká republika mohl stále 
nabízet darované produkty co možná nejefektivněji a s co 
nejmenšími náklady.



Rozvoj a spolupráce

Chystáme:
Rozšíření počtu dárců v programu v ČR

• Rozvoj poskytování informací, IT podpory, 

šíření know how, blogy, workshopy, recenze a 

další aktivity spojené s oblastí IT

• Rozvoj projektu repasovaných PC

Zapojte se!



Dotazy k programu?



Více informací naleznete na

www.techsoup.cz

www.techsoup.com

www.kontobariery.cz

www.facebook.com – TechSoup Česká rep.

Kontaktní osoba:
Eva Hajdušková

Počítače proti bariérám – Nadace Charty 77

Eva.hajduskova@bariery.cz

Tel.: 224 214 452

http://www.techsoup.cz/
http://www.techsoup.com/
http://www.kontobariery.cz/
http://www.facebook.com/
mailto:Eva.hajduskova@bariery.cz

