
 

 

 

 

Podpora aktivit naší společnosti 

Podpora osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, vyžaduje řadu aktivit jako je 
vzdělávaní, poradenství nebo i prosté neformální setkání. Působíme jako nezisková organizace, proto 
jsou tyto činnosti naší obecně prospěšnou společností poskytované zdarma. Pomoc zdarma můžeme 
ve značné míře realizovat díky podpoře z Evropského sociálního fondu. Bohužel i tato podpora je 
limitována. Chceme-li dál působit v sociální oblasti, musíme pokrýt alespoň níže uvedené základní 
aktivity.  

 
Uvítáme proto Vaší spoluúčast na našich aktivitách formou finančního daru nebo sponzorského 

příspěvku. Může to být věcný dar, přivítáme také činnost v rámci dobrovolnictví. 
 
Konkrétní aktivity: 
 
- poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zejména osoby se zdravotním postižením 
jejich rodiny 
- vzdělávání, informace 
- tvorba nových nástrojů na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením 
 
Jak můžete přispět: 
Náš účet: 2600739211/2010, Fio banka, a.s 
Uveďte prosím do předmětu: dar, případně účel daru a jako variabilní symbol Vaše IČ nebo datum 
narození či rodné číslo  
Rádi se s Vámi domluvíme a projednáme, event. písemně potvrdíme naší spolupráci.  
 
Kontakt: 
m.madejova@kisinfo.cz 
tel. +420736759519 
 
Podmínky poskytování příspěvku, daru z pohledu zákona o daních z příjmů 
Fyzické osoby  
(podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) 
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná 
hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí 
alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. 
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém 
přiznání. 
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve 
svém daňovém přiznání. 
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí 
daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. 
Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové 
výplatě. 
Právnické osoby 
(podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) 
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 
2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou 
uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít 
tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. 
Podrobnější informace naleznete v Zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 
 
 

Za Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. 
 

JUDr. Marie Madejová, ředitelka společnosti 
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