
 
 

 

Daňová uznatelnost darů pro DEBRA ČR  
 

Je činnost DEBRA ČR uznatelnou?  
 
Podle Zákona o daních z příjmů si fyzické osoby (§15 odst. 1) ) i právnické osoby (§20 
odst. 8)) mohou uznat dary (mimo jiné) právnickým osobám se sídlem na území České 
republiky na účely sociální, humanitární, charitativní a další jmenované zákonem. DEBRA 
ČR využívá příspěvků od dárců k přímé či nepřímé podpoře nemocných s EB. Bezúplatná 
plnění tj. dary poskytnuté pro DEBRA ČR jsou tedy bez výhrad uznatelné podle zákona 
o daních z příjmů.  
 

Jak bude poskytnutí bezúplatného plnění prokázáno?  
 
DEBRA ČR vystaví potvrzení všem dárcům, kteří o něj požádají do 20. 1. následujícího 
roku po roce v němž došlo k zaslání daru. Potvrzení zasíláme na email, ale pokud si dárce 
zažádá o zaslání poštou, tak je mu vyhověno.   
Jak žádat o potvrzení bezúplatného plnění? 
Dárce se na nás může obrátit s žádostí o vystavení potvrzení na email: 
hana.salomonova@debra-cz.org. Abychom Vám mohli potvrzení vystavit je potřeba 
zaslat identifikační údaje dárce (jméno, příjmení, datum narození a adresa), výši 
darované částky, datum provedení platby. Případně i na který z našich účtů byl dar 
zaslán.  
 

Co s potvrzením udělat dále?  
 
Záleží na tom, zda je dárcem fyzická nebo právnická osoba.  

• U fyzické osoby, která využívá ročního zúčtování daně z příjmů v rámci zaměstnání, tak 
vše potřebné vyřeší mzdová účetní/mzdová účtárna (předkládáte potvrzení společně 
s dalšími doklady nejpozději do 15.2. následujícího roku po roce, za který žádáte 
zúčtování). Pokud jste dárce fyzická osoba (ať už jako zaměstnanec nebo OSVČ), vztahuje 
se na Vás ustanovení § 15, odst. (1) Zákona o daních z příjmů. 

• OSVČ veškeré dary zohlední v rámci svého daňového přiznání. Uznatelné plnění bude 
v případě, pokud hodnota všech darů v kalendářním roce (resp. zdaňovacím období) 
přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Poté ještě ověříte, zda úhrnná 
hodnota darů nepřesahuje 15 % základu daně. V případě, že přesahuje, lze v úhrnu 
odečíst maximálně 15 % ze základu daně.  

• Právnická osoba – dle § 20 odst. 8) Zákona o daních z příjmů platí, že si může uplatnit 
dary za alespoň 2000 Kč max. do výše 10 % základu daně sníženého podle § 34 zákona o 
daních z příjmů. I v tomto případě se veškerá bezúplatná plnění sčítají na základě 
předaných potvrzení o darech a darovacích smlouvách. V těchto případech je třeba 
odevzdat potvrzení účetní právnické osoby případně účetní firmě či daňovému poradci, 
který sestavuje daňové přiznání.  



 
 

 

 

Existují speciální případy?  
Pokud jste dárce, daňový rezident jiného státu EU nebo mimo EU je nutné, abyste 
uznatelnost darů řešili se svým daňovým poradcem. Vzhledem ke specifikům 
jednotlivých států je třeba zohlednit legislativu v místě daňové rezidentury.  
 
Konkrétní uznatelnost darů závisí na specifické situaci každého dárce. DEBRA ČR tedy 
nemůže zaručit uznatelnost ve všech případech. Přesto věříme, že v naprosté většině 
případů si budou dárci moci své dary odečíst ve svých daňových přiznáních či ročních 
zúčtováních daně z příjmů.  
 

Neváhejte se na nás obrátit 😊 
Kontaktní osoba: Hana Šalomonová 
Email: hana.salomonova@debra.cz 
Tel.: 773 104 235  
Černopolní 212/9, Brno 613 00 
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