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LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
 

 

DAROVÁNÍ 

Poskytnutí daru, tedy úctyhodný projev filantropie, je z právního hlediska definováno jako jednání, 

kterým vlastník dobrovolně a bezúplatně obdarovává (věcí či jiným majetkovým prospěchem) někoho 

jiného. Proti daru nepřichází ze strany obdarovaného zpravidla žádné finanční ani hmotné plnění 

takže se může zdát, že jde o akt jednostranně nevýhodný. Dárci se však dostává něčeho jiného: je to 

především pocit radosti z pomoci, radosti z dobrého skutku, což platí například i pro dobrovolnictví, 

které je specifickou formou dárcovství. Daňová legislativa ČR umožňuje dárcům za určitých podmínek 

částečně kompenzovat náklady na dar formou odečtu ze základu daně z příjmu.  

 

Darování právně ošetřuje darovací smlouva, kterou vymezuje § 628 zák. č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).  

 

 

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 darování 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. 

 

Shrňme si ještě jednou výše uvedená ustanovení Občanského zákoníku:  

 Smlouva zavazuje dárce plnit to, co slíbil. Musí odevzdat ve smluvenou dobu věc obdarovanému 

a převést na něj její vlastnictví. K předání daru může dojít jak v momentě darování (rozuměj 

podpisu smlouvy či příslibu daru), tak v předem dohodnutém termínu. 

 

 Zákon nevyžaduje smlouvu v písemné podobě, pokud je dar předán v momentě darování a darem 

není nemovitost. Písemnou formu lze však doporučit vždy, kdy jde o darování cennějšího nebo 

většího věcného daru, například automobilu nebo jiného technického zařízení. Taková darovací 

smlouva by měla obsahovat upozornění na případné vady věci, čímž mohou dárce a obdarovaný 

předejít budoucím sporům. Při ústní formě je navíc velmi obtížné dokazovat, na jaký účel byl dar 

poskytnut, což je základní předpoklad pro případné daňové úlevy.  

 

 Písemná darovací smlouva je zákonem výslovně vyžadována v případě darování nemovitosti. 

Právní účinky takové smlouvy nastávají ale až okamžikem doručení  návrhu na vklad vlastnického 

práva na katastr nemovitostí.  

 

 Dárce je při nabídce daru povinen upozornit obdarovaného na vady daru, o nichž ví. Jinak je 

obdarovaný oprávněn dar vrátit. Pokud dárce na vady upozorní, neodpovídá za škody vadami 

způsobené. 
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 Darovací smlouva, podle níž má být darování plněno až po smrti dárce, nebude platná. Dárce, 

který chce v případě své smrti darovat na veřejně prospěšné účely, musí tak učinit závětí, ideálně 

však cestou založení nadace či nadačního fondu.  

 

DAROVÁNÍ S PODMÍNKOU 

Vedle výše uvedených informací obsahují smlouvy další běžné podmínky, teprve za jejichž splnění je 

darování právoplatné. Při jejich nesplnění právní následky darování buď nenastanou, nebo pominou. 

Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, má se za to, že podmínka je odkládací, tedy že je podmínku 

nejprve třeba splnit, aby nastaly právní následky darování. Obvykle jsou však u darovacích smluv 

stanoveny veškeré podmínky jako podmínky rozvazovací. To znamená, že při nesplnění dohodnutých 

podmínek (například způsob vyúčtování daru, prokázání použití daru ke smluvenému účelu a 

podobně) je obdarovaný povinen dar bez dalšího vrátit.   

 

 

POSMRTNÝ DAR 

V České republice je poměrně nepraktické odkázat finanční prostředky na veřejně prospěšné účely 

závětí, přičemž problémem je především nevykonatelnost podmínek, jimiž by zůstavitel chtěl podmínit 

nabytí dědictví. Podle ustanovení § 478 Občanského zákoníku v platném znění nemají jakékoliv 

podmínky připojené k závěti právní následky, soud pouze potvrdí nabytí dědictví tomu, koho zůstavitel 

v závěti jako dědice označil. Pokud tedy dědic sám dobrovolně nepoužije nabytého dědictví na 

veřejně prospěšný účel stanovený odkazem zůstavitele, nelze se splnění odkazu nijak domáhat. 

Jediným způsobem, jak lze v rámci závěti „darovat“ finanční prostředky na veřejně prospěšné účely, je 

dle ustanovení § 477 odst. 2 Občanského zákoníku možnost zřídit závětí nadaci nebo nadační fond. 

 

 

DAŇOVÁ LEGISLATIVA Z POHLEDU DÁRCE 

Poskytnutí daru je podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném 

znění (dále jen „Zákon o daních z příjmů“), vždy daňově neuznatelným nákladem, lze ho však za 

určitých podmínek uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně. O částku poskytnutého daru lze 

pak snížit základ daně z příjmů fyzických osob (§ 15 odst. 5 Zákona o daních z příjmů) i daně z 

příjmů právnických osob (§ 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů). To se provádí pomocí daňového 

přiznání. Poskytnutí daru snižuje pouze daň z příjmu, zatímco odvody na zdravotní a sociální pojištění 

tím nejsou nijak ovlivněny. Darem přitom může být jak určitá finanční částka, tak materiál, zásoby, 

služby a podobně. V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit znalcem. 

 

Chce-li dárce svůj finanční příspěvek odečíst od základu daně, musí být ve smlouvě obdarovaným 

deklarován veřejně prospěšný účel, na který hodlá obdarovaný dar použít. Účelová určení obsažená 

ve smlouvách stanoví, že obdarovaný použije část daru anebo celý dar k určitému účelu. Dárce tak 

prokáže příslušnému správci daně, že sjednaný účel daru spadá do rozsahu zákonného ustanovení 

§15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů, které stanoví podmínky pro odečtení 

hodnoty daru od základu daně. Stejného účelu je možné dosáhnout i jednostranným potvrzením, které 

vydá dárci obdarovaný subjekt. Daňově odečitatelné jsou pouze dary darované subjektům majícím 

sídlo nebo bydliště na území ČR, a dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem 

nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, pokud příjemce 

daru a účel daru splňují podmínky stanovené Zákonem o daních z příjmů.  

 

U fyzických osob je podle § 15 odst. 5, Zákona o daních z příjmů možné uplatnit odpočet ze základu 

daně z příjmů v tomto rozsahu v případech: 

 

•minimálně pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo 

činí alespoň 1 000 Kč, 
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 •maximálně lze odečíst v úhrnu nejvýše 10 % ze základu daně. 

 

U právnických osob je podle § 20 odst. 8 Zákona o daních z příjmů možné uplatnit odpočet ze 

základu daně z příjmů v tomto rozsahu: 

 

•minimálně 2 000 Kč (jde o minimální hodnotu jednoho daru),  

•maximálně lze odečíst v úhrnu nejvýše 5 % ze základu daně.  

 

Z hlediska daně z příjmů je třeba rozlišit, zda příslušné výdaje na straně poplatníka představují výdaje 

na dar, výdaje na reklamu nebo výdaje na reprezentaci. Výdaje na reklamu (v tisku, televizi, rádiu 

nebo na billboardech) jsou totiž plně daňově uznatelné, zatímco výdaje na reprezentaci nikoli. Dary 

jsou rovněž daňově neuznatelné, lze však na ně uplatnit odpočet při splnění uvedených podmínek při 

podávání daňového přiznání. V některých případech jsou příslušné smlouvy nejasné a je tedy třeba 

rozlišit, o jaké výdaje se vlastně jedná. 

 

 

DAŇOVÁ LEGISLATIVA Z POHLEDU OBDAROVANÉHO 

U příjemce daru není dar, ať už v peněžní či nepeněžní formě, předmětem daně z příjmů fyzických či 

právnických osob. Rovněž je osvobozen od daně darovací, v případech, kdy se jedná o bezúplatná 

nabytí majetku určená na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, 

tělovýchovy a sportu, vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, 

výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, 

které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky - § 20 

odst. 4 písm. a) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitostí, v platném znění. Obdarovaný podává do 30 dnů po uplynutí každého pololetí 

příslušného kalendářního roku daňové přiznání k dani darovací, kde uvede všechny dary přijaté v 

průběhu příslušného pololetí - § 21 odst. 1 písm. d) zákona o dani dědické, dani darovací a dani z 

převodu nemovitostí, tj. přiznat přijetí darů. 

 

 

LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ SPECIFICKÉ FORMY DARŮ 

DAR DO SBÍRKY 

Častým způsobem přispívání na veřejně prospěšné účely je darování příspěvku do veřejné sbírky. 

Veřejnou sbírkou je míněno získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od 

předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, jenž může 

být zejména humanitární nebo charitativní, podpora rozvoje vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, 

ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. 

 

Pořádání veřejných sbírek je upraveno zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném 

znění (dále jen „Zákon o veřejných sbírkách“). Veřejné sbírky může konat obec nebo kraj. Ostatní 

právnické osoby mohou konat veřejné sbírky v případě, že 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. Veřejné sbírky jsou 

kontrolovány ze strany úřadů, a to 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 skutečně šly prostředky na deklarovaný účel sbírky. 

 

 

DAROVÁNÍ ORGÁNŮ 
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Zvláštní problematiku dárcovství přestavuje darování biologického materiálu, tedy zejména tkání a 

jiných lidských orgánů za účelem transplantací. Zde je možnost darování ve smyslu ustanovení § 628 

a násl. Občanského zákoníku výslovně vyloučena. Podmínky darování, odběrů a transplantace tkání 

a orgánů lidského původu se řídí zákonem č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a 

transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů, v platném znění, a to výhradně za 

účelem léčebné péče. K podmínkám patří především souhlas darujícího (osoby, které odmítají 

posmrtně darovat své orgány pro účely transplantace, jsou vedeny v Národním registru osob 

nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů), dále k nim patří přesná charakteristika osoby, 

jež se může stát dárcem.  

 

 

DAROVÁNÍ KRVE 

Dárcovství krve se řídí zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 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. Dárci krve mají nárok na placené volno v den 

odběru a za tento čin bývají též odměňováni. Český červený kříž má systém uznání, kdy za první 

odběr krve získá odznak Kapky krve a za 160. odběr ocenění Zlatý kříž I. stupně. Většina transfuzních 

oddělení má potom své regionální partnery, kteří poskytují svým regionálním dárcům krve specifické 

výhody. 

 

 

SLUŽBA JAKO DAR 

Službami je míněna např. vykonaná práce, popřípadě bezplatné přenechání věci k užívání. Služby 

nelze darovat ve smyslu darovací smlouvy upravené Občanským zákoníkem. Nejedná se totiž o 

předměty, které by bylo možno předávat či převádět a od osoby člověka oddělit. Navíc je majetkový 

prospěch jen dočasný (např. bezplatná výpůjčka atd.). Darem by však podle práva mohl být výsledek 

určité činnosti (dílo), tedy služba, kterou lze ovšem také provést bezúplatně. V praxi jde v první řadě o 

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). Smluvně lze sjednat takové poskytování služeb 

zejména v podobě nepojmenované (tj. inominátní) smlouvy podle ustanovení § 51 Občanského 

zákoníku, jejímiž stranami budou poskytovatel a příjemce služby. Tímto způsobem lze sjednat 

podrobně podmínky bezplatného poskytování služby tak, jak to vyhovuje záměrům stran a specifickým 

podmínkám poskytování. V případě bezplatného poskytnutí služby přichází v úvahu daňové 

zvýhodnění „dárce“, podobně jako je tomu v případě finančního nebo věcného daru. 

 

 

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA 

Obvyklou formu bezplatného poskytování služeb v rámci veřejně prospěšného dárcovství tvoří výkon 

dobrovolnické služby, jehož podmínky se řídí zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v 

platném znění (dále jen „Zákon o dobrovolnické službě“). Dobrovolník se zavazuje k výkonu 

dobrovolnické služby smlouvou uzavřeno s takzvanou vysílající organizací.  

 

Vysílající organizací mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, evidované 

církevní nebo náboženské společnosti. Jde-li o službu dlouhodobou nebo o výkon krátkodobé 

dobrovolnické služby, k níž je dobrovolník vysílán do zahraničí, musí být smlouva písemná. 

Ministerstvo vnitra ČR uděluje k výkonu dobrovolnické služby akreditaci vysílající organizaci. Vysílající 

organizace mají možnost požádat Ministerstvo vnitra ČR o poskytnutí dotace ke krytí výdajů 

specifikovaných v Zákoně o dobrovolnické službě. 
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