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POTVRZENÍ O PŘIJETÍ PLATBY V ROCE 2022 

 
 

Potvrzujeme, že Lukostřelci Českého lesa, spolek, IČO: 270 26 540, adresa: Dlouhý Újezd 180, 
347 01 Tachov, zastoupena:  Ing. Janou Kolihovou, předsedkyní spolku, 

 
přispěla bezúplatným plněním – darem na činnost Domácího hospice Západ, z.s., a to na 

základě Darovací smlouvy ze dne 20. 9. 2022,  
 

obdržený dar je ve výši:  
5.000 Kč 

 slovy:pět tisíc korun českých 
 

Částka 5 .000 Kč byla přijata na bankovní účet Domácího hospice Západ, z.s., vedeného u 
České spořitelny, a.s., dne: 23. 9. 2022. 

 

Tyto prostředky budou použity výlučně pro zajištění poskytování služeb mobilní hospicové 
péče na Tachovsku a v přilehlých regionech Plzeňského kraje. 

 

 

 

 

V Tachově 23. 9. 2022     Vystavila:  Lucie Davidová, tel. 722 982 914 

 

 

 

 

Děkujeme za Vaši podporu.  
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INFORMACE O MOŽNOSTECH ODPOČTU DARU ZE ZÁKLADU 
DANĚ 

Odpočet daru ze základu daně 

V současné době platí každý člověk pobírající plat nebo mzdu (nebo v případě podnikatele vykazující zisk) daň z 
příjmu. Daň se vypočítává z tzv. základu daně. Podle stávajících zákonů platí, že od tohoto základu daně se může 
odečíst, kromě jiného, i hodnota bezúplatného plnění poskytnutého 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 apod. Toto ustanovení se tudíž vztahuje také na dary věnované spolku Domácí hospic Západ, z.s. 

 

Potvrzení o přijatém bezúplatném plnění 

Domácí hospic Západ, z.s., vystaví nejpozději do 31. 1. daného roku všem dárcům potvrzení o přijatém bezúplatném 
plnění za zdaňovací období roku předchozího (tj. o částkách, které byly přijaty na účet nebo do pokladny do 31. 12. 
předchozího roku), pokud nebyla předem uzavřena Darovací smlouva, případně Smlouva o reklamě. 

 

Fyzické osoby (zaměstnanci a podnikatelé bez registrace v Obchodním rejstříku) 

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. 

 

Právnické osoby (podniky registrované v Obchodním rejstříku) 

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 % 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, pokud jsou uzavřeny). V těchto případech, vzhledem ke 
komplikovanému výpočtu základu daně, uplatňuje bezúplatná plnění účetní firma nebo častěji daňový poradce, který 
sestavuje daňové přiznání. 

Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (např. občanská 
sdružení). 


