
FORMY DÁRCOVSTVÍ 

 

Dárcovství je jedním z možných projevů filantropie s kořeny sahajícími do až antiky, tedy do doby, ve 

které má ostatně výraz „filantropie“ i své kořeny. Dárcovství lze klasifikovat z různých pohledů, 

kupříkladu máme dárcovství individuální a firemní (z hlediska toho, kdo je vykonavatelem aktu 

darování). Dárcovství lze členit též podle povahy daru, který může být: 

a) materiální (věcný),  

b) finanční (peněžní), 

c) časový (dobrovolnická práce, rada, morální podpora), 

d) životně důležitý (dárcovství krve, tkání a orgánů). 

 

VĚCNÝ DAR 

  

Při darování věci se doporučuje písemná forma darovací smlouvy, zejména v případech, jde-li o 

nemovitost, nebo pokud není věcný dar předán obdarovanému v okamžiku darování. Písemnou 

smlouvu lze také doporučit v případech, jde-li o darování cennějšího nebo většího věcného daru, 

například automobilu nebo jiného technického zařízení, a to i pokud dochází k bezprostřednímu 

předání věci při darování.  

 

 

DAROVÁNÍ DROBNÝCH VĚCÍ 

 

darování věcných nefinančních darů se obvykle uskutečňuje skrze drobné věci, jakými jsou ošacení, 

jídlo, předměty denní potřeby a předměty elementárního lidského vyžití do charitativních a 

humanitárních sbírek. Dárce by měl mít vždy na paměti, že bezúplatnost darování neznamená totéž 

jako bezcennost daru a že humanitární a charitativní sbírky nejsou příležitostí, jak se zbavit 

nepoužitelných či nefunkčních předmětů v domácnosti. Ty patří do kontejneru na odpad, popřípadě do 

sběrného dvora. Darujeme-li například oblečení, mělo by být čisté, ne obnošené ani potrhané. Dárce 

by měl sám zvážit, jestli by byl ochoten oblečení, které hodlá darovat, také sám nosit nebo jej dát 

členům své rodiny.  

 

 

FINANČNÍ DAR 

 

Finanční dary jsou nejběžnější formou příspěvku na veřejně prospěšný účel. K darování dochází 

smlouvou uzavřenou mezi dárcem a obdarovaným a i když ji zákon v určitých případech nevyžaduje 

v písemné formě, s ohledem na možné budoucí spory ji lze jen doporučit. Darovat finanční prostředky 

v hotovosti lze (dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v 

platném znění) jen do výše 15 000 EUR. Omezení neplatí jen v tom případě, že dárce vloží finanční 

prostředky na bankovní účet obdarovaného. 

 

 

DAR DO VEŘEJNÉ SBÍRKY 

 

Veřejné sbírky bývají častým způsobem darování finančního příspěvku. Veřejná sbírka získává a 

shromažďuje dobrovolné peněžité příspěvky od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem 

stanovený veřejně prospěšný účel. Ten bývá zejména humanitární nebo charitativní, může podporovat 

rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu v daném regionu, ochranu kulturních památek, tradic nebo 

životního prostředí. 



 

 Veřejnou sbírku je možné konat jedním z několika způsobů: 

a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro 

tento účel u banky po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky 

b) sběracími listinami - na sběrací listiny lidé uvedou částku, kterou chtějí poskytnout a stvrdí ji 

svým jménem a příjmením 

c) pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků 

d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně 

e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně 

přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku (jestliže je příspěvek zahrnut v ceně 

vstupenek) 

f) pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu, a to po 

dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky 

Veřejné sbírky může konat obec nebo kraj a ostatní právnické osoby, které mají sídlo na území České 

republiky a splňují podmínky stanovené Zákonem o veřejných sbírkách, mezi něž patří zejména 

přesná definice toho, kdo může veřejnou sbírku pořádat. Právní řád ČR neumožňuje, aby veřejnou 

sbírku pořádala fyzická osoba. Realizátor veřejné sbírky může pořádat několik sbírek současně, 

musejí však být povoleny na různé účely. Další sbírka na stejný účel tedy může být zahájena až po 

řádném vyúčtování sbírky předchozí. Zákon dále umožňuje pouze 6 metod realizace sbírky (zmíněno 

výše). Veřejné sbírky jsou kontrolovány ze strany úřadů v situaci, kdy dárci nemají možnost sami 

zjistit, jak s jejich prostředky bylo naloženo. Úřady tu reprezentují veřejnost, která přispěla na veřejně 

prospěšný účel a nemá sama za sebe možnost si ověřit, zda prostředky skutečně šly na deklarovaný 

účel sbírky. 

 

 

 

KOUPĚ PŘEDMĚTU V RÁMCI FIREMNÍHO DÁRCOVSTVÍ 

 

patří k oblíbeným formám podpory veřejně prospěšného účelu. Firmy obvykle určí pevnou částku z 

výtěžku prodeje každého kusu určitého výrobku na konkrétně vymezený veřejně prospěšný účel. 

 

 

PODPORA CHRÁNĚNÝCH DÍLEN 

  

Další formou, jak finančně přispět potřebným, je podpora chráněných dílen, v nichž pracují zdravotně 

postižení. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím objednávek jejich zboží. Základem těchto forem 

podpory jsou komerční aktivity, jejichž cílem je podpora zaměstnanosti a integrace (začlenění) 

znevýhodněných skupin do společnosti 

 

 

BEZPLATNÁ SLUŽBA 

  

V případně bezplatných služeb se jedná hlavně bezplatné užívání prostor nebo technických zařízení. 

Příkladem může být bezplatné zřízení a užívání bankovního účtu, nebytových prostor, nebo telefonní 

linky (například k provozu krizového centra nebo shromažďování příspěvků z telefonního účtu). 

 

Služby, tedy výkony či práci, popřípadě bezplatné přenechání věci k užívání, nelze darovat stejně jako 

věc či peníze, nejedná se totiž o předměty, které by bylo možno předávat či převádět a od osoby 

člověka oddělit. Darem však může být výsledek určité činnosti (dílo). Služba vždy představuje určité 

konání, které lze ovšem také provést bezúplatně.  

 



Právní úpravou takového vztahu je sjednání konkrétního typu smlouvy, zejména nájemní za 

symbolickou úplatu nebo za naturální plnění. 

 

V případě bezplatného poskytnutí služby přichází v úvahu daňové zvýhodnění „dárce“, podobně jako 

je tomu v případě finančního nebo věcného daru. 

  

 

DOBROVOLNICTVÍ 

 

Formou bezplatného poskytování služeb v rámci veřejně prospěšného dárcovství je i výkon 

dobrovolnické služby. Dobrovolnictví představuje významný zdroj lidských zdrojů pro nevládní a 

neziskové organizace, zejména v oblasti poskytování sociálních a poradenských služeb a dnes bývá 

dnes běžnou součástí aktivit firemního dárcovství.  

 

Dobrovolnictví není fenoménem novým, v průběhu dějin lidstva v různých kulturách a společenstvích 

pomáhali ti, kteří se měli lépe, těm méně šťastným. V současném globalizovaném světě se dokáže 

tento jev působit napříč státy i náboženskými a sociálními skupinami. Dobrovolnictví je projevem 

občanské zralosti, není jím myšlena žádná oběť. Dobrovolník poskytuje konkrétní pomoc potřebnému, 

avšak sám sobě tím přináší pocit smysluplnosti.    

 

Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje: pomoc nezaměstnaným, osobám 

sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, 

osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím 

násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase; pomoc při přírodních, 

ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o 

zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby 

uvedené výše; pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a 

programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací. 

 

Dobrovolníkem může být osoba starší patnácti let, pokud jde o výkon dobrovolnické služby na území 

České republiky, a osoba starší osmnácti let, pokud jde o výkon dobrovolnické služby v zahraničí.  

Podmínky se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění („Zákon o 

dobrovolnické službě“). 

 

Dobrovolník se vždy zavazuje k výkonu dobrovolnické služby smlouvou s takzvanou vysílající 

organizací, která musí mít akreditaci Ministerstva vnitra ČR. Pro sjednávání rozsahu pracovní doby, 

doby odpočinku, podmínek pro udělení dovolené, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

dobrovolníka se použijí přiměřené pracovněprávní předpisy. Je-li sjednána výše kapesného, použijí se 

přiměřeně předpisy o cestovních náhradách. V případě výkonu dobrovolnické služby v zahraničí 

sjedná vysílající organizace v tomto státě zdravotní pojištění dobrovolníka, dále pojištění škody na 

majetku a zdraví, kterou dobrovolník při výkonu služby způsobí nebo mu bude způsobena. 

Dobrovolník odpovídá pouze za škodu způsobenou úmyslně. Důležité je, že plnění poskytnutá v 

souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle Zákona o dobrovolnické službě jsou na základě 

ustanovení § 4 odst. 1, písm. ze) a § 19 odst. 1 písm. zb) Zákona o daních z příjmů osvobozena od 

daně z příjmů. 

 

 

DAROVÁNÍ ORGÁNŮ A LIDSKÝCH TKÁNÍ 

  

Zvláštní formu dárcovství přestavuje darování biologického materiálu, zejména tkání a jiných lidských 

orgánů. Dárcovství orgánů a tkání je forma dobročinnosti a vysoce humánní rozhodnutí. je to 



záležitost sociálně-etická. Darované orgány zachraňují lidské životy, bohužel poptávka stále vysoce 

převyšuje nabídku. 

 

Kořeny dárcovství orgánů v ČR sahají do roku 1961, kdy byla v Hradci Králové provedena první 

transplantace ledviny (bohužel neúspěšná), která odstartovala program příbuzenských i 

nepříbuzenských transplantací. Systematický program transplantací ledvin byl zahájen v pražském 

Ústavu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v roce 1966. IKEM je dnes koordinačním 

střediskem transplantačního programu ČR, k dnešnímu dni zde bylo vybudováno sedm 

transplantačních center různé velikosti a zaměření. 

 

Dárce může orgány darovat dvojím způsobem: ještě za svého života nebo až po smrti. Odběr tkání 

nebo orgánů od žijícího dárce je vždy podmíněn jeho souhlasem. Za tím účelem musí být dárce úplně 

poučen a vyžaduje se jeho svobodný, informovaný a konkrétní souhlas. Odběr orgánu od žijícího 

dárce lze provést pouze ve prospěch osoby, kterou dárce určil. Odběr lze v České republice provést 

také od zemřelého dárce. Výjimku tvoří případy, kdy zemřelý za svého života (buď sám, nebo jeho 

zákonný zástupce) vyslovil prokazatelně nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů. Výjimkou 

jsou dále případy, kdy by odběr orgánů nebo tkání mohl ohrozit zdraví nebo život příjemce, a v 

případě, kdy zemřelého nelze identifikovat. Nesouhlas se považuje za prokazatelně vyslovený, pokud: 

a) je zemřelý evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a 

orgánů; 

b) zemřelý ještě za svého života přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním 

svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem v případě své smrti; 

c) zákonný zástupce zemřelé osoby přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a 

jedním svědkem prohlásí, že nesouhlasí s odběrem; toto prohlášení může zákonný zástupce 

učinit jak za života, tak i po úmrtí této osoby. 

Všeobecná informovanost v problematice dárcovství tkání a orgánů je podle několika posledních na 

sobě nezávislých výzkumů provedených v ČR relativně malá. Lidé nemají přehled o legislativě ani o 

možnostech registrace v seznamech dárců. Na druhou stranu by více jak 75 % respondentů 

souhlasilo nebo spíše souhlasilo s použitím svých orgánů pro transplantace. 

 

  

DAROVÁNÍ KRVE 

 

Na rozdíl od dárcovství orgánů má česká společnost o dárcovství krve mnohem větší povědomí, což 

je dáno mj. občasnými kampaněmi v médiích. Dárcovství krve lze stručně popsat jako činnost, během 

níž je dárci odebrána krev pro medicínské účely. Darování krve nebo jejích složek je považováno za 

úkon v obecném zájmu. Z důvodů zdravotních, etických i právních je usilováno o dárcovství 

dobrovolné bezplatné. Pouze ten dárce, který není motivován přímou finanční odměnou, je z hlediska 

moderního pojetí transfuzní služby dostatečně bezpečný. 

 
Počátky dárcovství krve jsou starší než počátky transplantace orgánů, sahají až do roku 1922, kdy se 
na pražských chirurgických klinikách začaly provádět první transfuze krve. V té době se jako dárci 
využívali příbuzní nemocných, případně zaměstnanci nemocnic. Postupem času převzal vedoucí roli 
v této oblasti Československý červený kříž. Jeho hlavním úkolem bylo seznámit veřejnost s potřebou 
krve a jejím využití v léčení.  
 

Dárcovství krve je rovněž ošetřeno právně, řídí se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v 

platném znění. Odběr krve může být proveden pouze se souhlasem dárce, nesmí ohrožovat jeho 

zdravotní stav a musí být proveden tak, aby neohrozil zdraví jiného člověka. V České republice může 

krev darovat osoba ve věku 18–65 let. Minimální hmotnost dárce krve je 50 kg. Dárce nemusí být 

občan ČR, ale musí mít povolení k dlouhodobému pobytu, platné pojištění a musí být schopný se 



dorozumět. Další podmínkou k přijetí je provedení základního lékařského vyšetření, kde lékař pátrá po 

projevech onemocnění. 
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