DARY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ JAKO PŘÍNOS,
JSOU PODPOŘENY ZÁKONEM
ZÁKON O DANI Z PŘÍJMU, na základě kterých si může fyzická (§15, odst. 1) i právnická (§20,
odst. 8) osoba odečíst bezúplatná plnění (= dary).
Částka u fyzické osoby musí být vyšší než 2% ze základu daně, minimálně 2.000 Kč, maximálně 15%
ze základu daně.
U právnické osoby min. 2.000 Kč, max. 10% ze základu daně.

§ 15
Nezdanitelná část základu daně
(1) Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům,
organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i
právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to na
financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární
ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální,
zdravotnické a ekologické,humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a
náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na
jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli
zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná
zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále
fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu
nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými
dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu 4j), na zdravotnické
prostředky 114)nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky
podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky
nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a
zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne
2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na
financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu
Evropské unie, Norska nebo Islandu. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového
dárce oceňuje částkou 2000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20000
Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo
fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie než České
republiky a dále na území Norska nebo Islandu, pokud příjemce bezúplatného plnění a
účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem.

§ 20
Základ daně a položky snižující základ daně
(8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění
poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území
České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního
zákona, 14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na
policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely
sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a
náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na
jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli
zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných
zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s
bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli
invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na
péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu 4j), na zdravotnické prostředky 114) nejvýše do
částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze
státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud
hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatného plnění na
financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu
Evropské unie, Norska nebo Islandu. U hmotného nebo nehmotného majetku je
hodnotou bezúplatného plnění nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo
hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu 20) u ostatního majetku. V úhrnu
lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Do limitů pro tento odpočet se
nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a
jiných podobných her. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni
za účelem podnikání. Od základu daně nelze odečíst hodnotu bezúplatného plnění, na základě
kterého plyne poskytovateli bezúplatného plnění nebo osobě s ním spojené prospěch bez poskytnutí
odpovídajícího protiplnění.

