Sponzorské dary
1. Právní předpisy
Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.
1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, v platném
znění,
3. zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění,
4. zákon č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech územních rozpočtů, v platném znění.

2. Možnosti odečtení hodnoty darů od základu daně
2. 1 Fyzické osoby
Fyzická osoba si může odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na území ČR
na financování školství, jestliže
 úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně,
 anebo činí alespoň 1 000 Kč,
 v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Daň z příjmů fyzických osob
§ 15
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním
složkám státu, právnickým osobám 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
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 provozujícím školská a
zdravotnická 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 částečného nebo plného 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 rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve
zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na
majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, dále fyzickým osobám s
bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního
důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na
majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota
darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč.
Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které
došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar

na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje
částkou
2 000 Kč.

2. 2 Právnické osoby
Právnická osoba si může odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám na území
ČR na financování školství
 nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující
těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání,
 pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč,
 v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních
příjmů.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Daň z příjmů právnických osob
§ 20
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých 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, 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 provozujícím
školská a zdravotnická 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 částečného nebo plného 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 rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve
zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na
majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání pokud hodnota daru
činí alespoň 2 000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků
živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze
základu daně sníženého podle § 34 ; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a
veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %.

3. Darovací smlouva (občanský zákoník)
Zákon č. 40/19641 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Darovací smlouva
§ 628
(1)
Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a
ten dar nebo slib přijímá.
(2)
Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci,
nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování.
(3)
Neplatná je darovací smlouva, podle níž má být plněno až po dárcově smrti.
§ 629
Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li věc vady, na které
dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit.
§ 630
Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho
rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.
Znaky darovací smlouvy, které do ní musí být promítnuty, jsou tedy:
- předmět daru,
- bezplatnost
- dobrovolnost
Darovací smlouva musí obsahovat:
-

přesné určení předmětu daru, zda jde o finanční dar, věc movitou nebo nemovitou, zda
je dárce výlučným vlastníkem věci, nebo dar věnuje více spoluvlastníků,
pokud jde o věc nemovitou, musí být doložen listem vlastníka a musí být prosta dluvů
a závazků,
jednoznačně vyjádřenou vůli obdarovat školu,
jednoznačně vyjádřenou vůli obdarovaného dar přijmout,
dar musí být darován za života dárce, vyjádření dárce, že dar věnuje až po své smrti,
je neplatné
na případné vady na daru musí dárce upozornit
upozornění, že dárce se může domáhat vrácení daru

7. Změny v darovací dani od 1. 1. 2008
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů v části šesté ruší darovací daň pro příbuzné osoby
v přímé řadě a pro manžele (1. skupina osob). Dále ruší darovací daň pro příbuzné v řadě pobočné (sourozenci,
synovci, neteře, strýcové, tety) manžele dětí (zeťové a snachy), děti manželů atd. (2. skupina osob).

Pro třetí skupinu osob (fyzické a právnické osoby) však nadále obecně platí, že platí darovací
daň.

Avšak podle § 20 č. 357/1992 Sb., v platném znění jsou školy a školská zařízení nadále
osvobozeny od platby darovací daně.
Od 1. 1. 2008 je účinné následující znění § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb.,
v platném znění:
"Od daně dědické a daně darovací jsou osvobozena bezúplatná nabytí majetku právnickými
osobami se sídlem v České republice založenými nebo zřízenými k zabezpečování činnosti
v oblasti kultury, školství, vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče,
ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, je-li
bezúplatné nabytí majetku určeno na zabezpečování uvedené činnosti.!
§ 20
(1) "Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku
b) územními samosprávnými celky a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi,"
§21
(5) "Daňové přiznání k dani dědické nebo k dani darovací se nepodává při bezúplatném
nabytí nebo poskytnutí majetku, je-li od daně dědické nebo daně darovací osvobozeno podle §
19 odst. 1 až 4 a 6, podle § 20 odst. 1 nebo podle § 20 odst. 14."
Z toho vyplývá, že daňové přiznání k dani darovací nebudou podávat ani příspěvkové
organizace zřízené územně správními celky (obcemi) a to ani v případě, kdy je bezúplatné
nabytí majetku osvobozeno podle § 20 odst. zákona o dani dědické, darovací a z převodu
nemovitostí.
Podle bodu 1. přechodných ustanovení platí, že pokud nastala přede dnem účinnosti tohoto
zákona skutečnost, která byla podle dosavadních právních předpisů předmětem daně,
postupuje se podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že pokud byl dar přijat do
konce roku 2007, tedy před 1.1.2008, přiznání musí být podáno.

