Krušnohorské centrum pro rodinu, z. s.
Karla Marxe 798/7, 434 01 Most
Tel.: 776 640 676
E-mail: kcr@kcr-most.cz
Www.kcr-most.cz

Možnosti propagace loga, firmy, daru
prostřednictvím KCR:
-

Info na webu www.kcr-most.cz (logo, textová informace)
o Kdo nás podporuje – úvodní stránka
o Program akcí
o Novinky/pokračování – samostatná zpráva o daru
o Fotogalerie – rozklik jednotlivých akcí MC Barborka
o Projekty – popis projektu MC Barborka pro daný rok

-

Info na Facebooku https://www.facebook.com/pages/Krusnohorske-centrumpro-rodinu-a-socialni-peci-os-MC-Barborka/125599074135523

-

Info - poděkování na webu http://www.spolupromc.cz/ustecky-kraj/mcbarborka-krusnohorske-centrum-pro-rodinu-a-soc-peci/

-

Info ve výroční zprávě za daný rok – tištěná verze + zprávy ke stažení na
úvodní stránce webu KCR

-

Logo + info na propagačních materiálech MC – pozvánky na akce, letáčky,
tiskové zprávy, součást podpisu e-mailů MC, seznam dárců v prostorách KCR
apod.

-

Po dohodě – možnost inzerce daru, vyvěšení propagační cedule na zahradě či
v našich prostorách apod.

-

Po dohodě - spojení loga sponzora se sponzorským darem - dle domluvy a
technických možností lze zajistit umístění loga sponzora na jeho dar či věc
zakoupenou za jeho příspěvek (např. samolepka s logem na notebooku
apod.)

Možnost odečtu ze základu daně z příjmu:
Údaje jsou platné od 1.1.2015 a jsou platné pro příspěvky poskytnuté od 1.1.2014.

Podle Zákona o daních z příjmů si fyzické i právnické osoby mohou uznat poskytnuté
bezúplatné plnění - dary (mimo jiné) právnickým osobám se sídlem na území
členského státu Evropské unie. Krušnohorské centrum pro rodinu je osvobozeno od
daně z bezúplatného příjmu (dříve darovací daně) pro zákonem stanovené veřejně
prospěšné účely a jemu poskytnutá bezúplatná plnění (dary) vč. vyčíslených
nefinančních plnění - služeb, hmotných darů - jsou tedy odčitatelná ze základu
daně (při splnění určitých parametrů – viz níže).
Jaké jsou podmínky u fyzických osob?
Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se
na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu. Záleží především na
úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši
Vašeho daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota
tvoří alespoň 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst
nejvýše 15% základu daně.
Prakticky to znamená, že pokud jste dali dary v částce 1000,- Kč a více, nemusíte
ověřovat, zda je to alespoň 2%, pouze ověříte, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje
15% základu daně. Samotné podání daňových přiznání také nemusíte v některých
případech řešit. Pokud využíváte tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a
funkčních požitků“, kdy vše potřebné za Vás podává Vaše mzdová účetní, pak
doklady o výši bezúplatných plnění jednoduše předáte do Vaší mzdové účtárny
společně s ostatními podklady (např. potvrzení o zaplacených úrocích, o zaplaceném
pojistném na živ. pojištění nebo o důchodovém připojištění). Pokud si děláte přiznání
k daním z příjmu sami, pak si výši poskytnutých bezúplatných plnění (všem
organizacím) uplatňujete v tomto přiznání a potvrzení o bezúplatných plněních
dokládáte jako přílohu pro Váš místně příslušný finanční úřad.

Jaké jsou podmínky u právnických osob?
Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst (8) Zákona o daních z příjmu, podle
kterého si mohou uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10%
základu daně sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají
všechna bezúplatná plnění za daný kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na
základě předaných potvrzení o bezúplatných plněních (případně darovacích smluv).
V těchto případech, vzhledem ke komplikovanému výpočtu základu daně, uplatňuje
bezúplatná plnění účetní firma nebo častěji daňový poradce, který sestavuje daňové
přiznání.
V případě právnických osob jsou z této možnosti vyloučeni všechny subjekty, které
nejsou založeny či zřízeny za účelem podnikání.
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Existují speciální případy?
Pokud jste dárce, daňový resident jiného státu EU nebo mimo EU, poté je nutné,
abyste uznatelnost příspěvků řešili se svým daňovým poradcem.
Konkrétní uznatelnost bezúplatných plnění – darů – závisí na specifické situaci
každého dárce.

Příloha:
Výtažky ze zákona o daních z příjmu §15 odst (1) Od základu daně lze odečíst
hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám
státu,právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek
podle zvláštního zákona, a to se sídlem na území členského státu Evropské unie, Norska
nebo Islandu 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, na zdravotnické
prostředky 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 České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 ze základu daně.
Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve
bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího
dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro
bezúplatné plněn 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, (8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění
poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, jakož i
právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to se
sídlem na území České republiky 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
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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 a nebo jsou nezletilými dětmi
dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních
právních předpisů, na zdravotnické prostředky 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 středním školám a vyšším odborným školám na pořízení materiálu nebo zařízení
nebo na opravy a modernizaci zařízení využívaných pro účely praktického vyučování, 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 u ostatního
majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. V úhrnu
lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě
poskytnutí bezúplatného plnění vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze
základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. 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.

Str. 4/4

