
 

 

Informace pro dárce o daňovém zvýhodnění  
 

Vážení dárci, 

vážíme si Vašeho zájmu o poskytnutí daru Nadačnímu fondu STOP šikaně („Nadační fond“). Níže 
bychom Vás rádi seznámili s možností uplatnění daňového odpočtu v souvislosti s poskytnutím daru 
(nejen) našemu Nadačnímu fondu. 

 

1. Dárci – fyzické osoby 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů si mohou dárci, již jsou 
fyzickými osobami, od svého základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru), které 
bylo poskytnuto Nadačnímu fondu za účelem podpory jeho činnosti.  

Pro uplatnění daňového odpočtu musí úhrnná hodnota bezúplatných plnění poskytnutých ve 
zdaňovacím období přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1.000 Kč. Zároveň lze 
odečíst pouze takovou částku, která v úhrnu nepřesahuje 15 % základu daně.  

Př.: 

Pokud dárcův základ daně činí 10.000,- Kč za zdaňovací období, musí výše jím poskytnutých 
daru přesahovat 200,- Kč (2% z 10.000,- Kč), aby mohl být dar odečten. Je možné uplatnit 
vícero darů, které v úhrnu dosáhnou této částky ve zdaňovacím období. 

Pokud dárcův základ daně činí 100.000,- Kč, mohou být od základu daně dary odečteny v 
úhrnu pouze do výše 15.000,- Kč. 

Pokud dárci poskytli dar jako manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit 
jeden z nich nebo oba poměrnou částí. 

Zaměstnanci, kteří si nepodávají vlastní daňové přiznání, a za něž řeší roční zúčtování záloh a 
daňového zvýhodnění zaměstnavatel, uplatní daňové zvýhodnění předložením potvrzení o 
poskytnutí daru zaměstnavateli (osobě zodpovědné za mzdové účetnictví).  

Osoby samostatně výdělečně činné či zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, 
uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání, jehož přílohou je potvrzení o 
poskytnutí daru. 

 

2. Dárci – právnické osoby 

V souladu s ustanovením § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů si mohou dárci, již jsou 
právnickými osobami, od svého základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru), 
které bylo poskytnuto Nadačnímu fondu za účelem podpory jeho činnosti. Pro uplatnění 
daňového odpočtu musí úhrnná hodnota bezúplatných plnění poskytnutých ve zdaňovacím 
období činit alespoň 2.000 Kč. Zároveň lze odečíst pouze takovou částku, která v úhrnu 
nepřesahuje 10 % základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů. Tento 
odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci. 

 

 

Za účelem doložení poskytnutí daru vydává Nadační fond na žádost dárce potvrzení o 
poskytnutí daru. Formulář pro vydání potvrzení naleznete na našich webových stránkách 
https://www.stop-sikane.cz/. 
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