Tyto Podmínky upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administraci příspěvků mezi ADRA,
o. p. s., IČ 61388122, Markova 600/6, 158 00 Praha 5, dále jako „Obdarovaný“ a poskytovatelem
příspěvku – dále jako „Dárce“.

Kontakty pro dárce:
Barbora Žáčková
Tel.: 731 157 470
e-mail: calantika@adra.cz

Poskytování příspěvků
Poskytnutím daru, tedy připsáním na příslušný účet za zde stanovených podmínek dochází k uzavření
darovací smlouvy mezi Dárcem a Obdarovaným, jejímž obsahem je darování příspěvku
Obdarovanému a přijetí tohoto příspěvku ze strany Obdarovaného, přičemž součástí této smlouvy se
stávají tyto Podmínky.
Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k finančnímu daru na obdarovaného
a obdarovaný dar do svého vlastnictví přijímá.
Darem dle této smlouvy je finanční částka, kterou se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému.
Obdarovaný tento dar přijímá a zavazuje se jej použít ve prospěch chudých bangladéšských dětí, a to
způsobem níže uvedeným.
Dárce prohlašuje, že výše uvedený dar poskytuje obdarovanému dobrovolně a je si vědom, že
darovaná částka bude použita ve prospěch chudých bangladéšských dětí. Dar pokryje na provoz
vzdělávacího centra Čalantika.
Část poskytnutého daru, max. však do výše 15 %, je pak obdarovaný oprávněn použít na úhradu
svých režijních nákladů spojených s realizací programu Čalantika.
Dárce má právo požadovat vrácení daru nebo jeho části pouze v případě zjištění, že obdarovaný
nepoužil dar v souladu s touto smlouvou.
Poskytnutím příspěvku Dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá
a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě
poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení
o daru pro daňové účely.
Poskytnutím příspěvku zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí
z legálních zdrojů.
Poskytovatel si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání
ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového
vlastnictví Obdarovaného či jiných osob.

Potvrzení o daru
Poskytnutí daru ADRA, o. p. s. potvrdí dárci jako dar na charitativní účely, který je možno odečíst od
základu daně podle § 15, odst. 1) nebo §20 odst. 8) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů:
Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani 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 10 % 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 15.2. a to za celý předchozí rok.
Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla
březnové výplatě.
Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů) Od základu daně mohou
právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst
nejvýše 5 % 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.
Závěrečné ustanovení
Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách www.dobrobezka.cz.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2018. ADRA, o.p.s. je oprávněna tyto
podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách
www.dobrobezka.cz, pokud není ze strany ADRA, o.p.s. stanoveno jinak.

