
POSKYTNUTÍ DARU 

Odečtení hodnoty poskytnutého bezúplatného plnění (darů) od základu daně  

 

S účinností od roku 2014 došlo k řadě změn v této daňové oblasti. Od 1. 1. 2014 byl pojem 

„dary“ v zákoně nahrazen pojmem „poskytnuté bezúplatné plnění“. Možnost snížit si daň o 

poskytnuté bezúplatné plnění (dary) mají nejen podnikatelé, ale i zaměstnanci nebo pro-

najímatelé, zkrátka všichni poplatníci, vyjma neziskových organizací.  

Na daních z příjmů obvykle lidi a firmy nejvíce zajímá, jak na nich ušetřit a zaplatit co možná nej-

méně. Samotný zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), k tomu dokonce nabízí 

celou řadu nástrojů. Jedním z nich je odpočet poskytnutého bezúplatného plnění (daru) od zá-

kladu daně, čímž stát motivuje k dobročinnosti.  

Zaměstnanci, kteří jsou daňovými rezidenty ČR, mohou tento odpočet (pouze u tuzemských 

darů) jednoduše nárokovat u svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh na 

daň z příjmů ze závislé činnosti, ostatní v daňovém přiznání.  

 

FYZICKÉ OSOBY  

Fyzická osoba si může odečíst hodnotu poskytnutého bezúplatného plnění (darů) poskytnutých 

právnickým osobám na území ČR na financování školství, jestliže:  

 úhrnná hodnota poskytnutého bezúplatného plnění (darů) ve zdaňovacím období pře-

sáhne 2 % ze základu daně,  

 anebo činí alespoň 1 000 Kč,  

 v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.  

 

PRÁVNICKÉ OSOBY  

Právnická osoba si může odečíst hodnotu poskytnutého bezúplatného plnění (darů) poskytnu-

tých 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 poskytnutého bezúplatného plnění daru činí alespoň 2 000 Kč,  

 v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně z příjmů.  

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY  

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání bezúplatného plnění (darů):  

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,  

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  

 


