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Abstrakt: Příspěvek na základě uplatňování daňových úlev na dary 

vyhodnocuje postoje právnických osob k dárcovství a porovnává přístup firem 

k filantropii v jednotlivých regionech ČR. Přestože se zvyšují celkové 

poskytnuté objemy darů, má využívání daňového odpočtu daru klesající 

charakter. Legislativní změna v podobě navýšení limitu pro tento odpočet 

v roce 2014 nepřinesla očekávaný výsledek. Naopak v období, kdy docházelo 

k růstu ekonomiky, dochází k poklesu průměrných odpočtů darů. I přes to, 

že v nejvíce ekonomicky vyspělém regionu Hlavní město Praha jsou 

poskytovány dary v nejvyšších objemech, je zde vzhledem k počtu sídlících firem 

nejmenší procento dárců (2,3 %). Nejvyšší procento dárců je ve Zlínském kraji 

(7,1 %) a následně Pardubickém kraji (6 %). 

 

Klíčová slova: daň, podpora dárcovství, daňové úlevy, právnické osoby, 

regiony.  

 

Abstract: Based on the application of tax relief for donations, the paper 

evaluates the attitudes of companies to donation and compares companies' 

approach to philanthropy in regions of the Czech Republic. Although the total 

volume of donations increases, the use of tax deduction of donation is 

decreasing. The legislative change in the form of an increase in the limit for 

this deduction in 2014 did not bring the expected result. On the contrary, in the 

period when the economy grew, the average deductions of donations 

decreased. Even though donations are in the highest volumes in the most 

economically developed region of the City of Prague, there is the smallest 

percentage of donors due to the number of all companies (2,3%). The highest 

percentage of donors is in the Zlín Region (7.1%) and subsequently in the 

Pardubice Region (6%). 
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1 ÚVOD 

V dnešní společnosti nejsou témata filantropie, altruistického chování 

spojována pouze s rozhodnutími činěnými v rozsahu výlučně morálních 

aspektů, emocí či životních příběhů, ale jsou projevem tendencí subjektů 

maximalizovat svůj užitek a zhodnotit prospěch sociálního konsensu 

ve společnosti, a tak se ucházet i o osobní společenskou prosperitu (Zamagni, 

1991).  

Vlády nepřímo dotují charitativní činnost tím, že umožňují daňovým 

poplatníkům, jednotlivcům či společnostem, odečíst část daru přímo z daní, 

nebo daňového základu. Daňová dotace by měla být dostatečná pro změnu 

chování, ale ne tak velká, že by se stala výlučnou motivací a podkopávala 

samotný princip filantropie. Jak ale uvádí např. Kraan (2004) nebo Hossain 

a Lamb (2012), sice tento odpočet pobízí daňové poplatníky k dárcovství, 

na druhou stranu, tak jako u jiných forem preferenčního daňového zacházení 

snižuje příjmy státu, které by jinak byly na daních vybrány. Opodstatněnost 

odpočtu daru pak spočívá v následujících důvodech. Za prvé, daňová úleva 

na dar je nezbytná z důvodu definování zdanitelného příjmu, neboť dary 

nepředstavují osobní spotřebu podle definice ideálního daňového základu 

a mohou tak být považovány za výdaj. Za druhé je daňová úleva na dary formou 

sociální odměny za individuální štědrost. A za třetí jde o záměrnou pobídku, 

určenou k dotování statků a služeb poskytovaných charitativním sektorem. 

Dle Duffa (2003) první dva důvody odporují samotné podstatě daru. Dary jsou 

dobrovolným převodem částek, pro které se dárce rozhodne, ať už má jakékoli 

pohnutky, a proto by měl dar být řádně zahrnut do zdanitelných příjmů. Je také 

protichůdné poskytovat peněžitou odměnu za štědrost.  

Daňová úleva na dary mnohdy směřuje peníze do projektů, které nemusí být 

vždy vládní prioritou. V takovémto případě by daňová úleva, jakožto výdaj 

státního rozpočtu, měla být nahrazena přímými státními výdaji na cílené 

programy. Dary také nejsou vždy zcela nezištné, a především velcí dárci těží 

z dávání druhým. Těží z tzv. „warm glow“, kdy se zviditelňují svými jmény. 

Pokud z darování vycházejí soukromé výhody, mělo by být darování 

považováno za spotřebu a zdaněno (CRFB, 2013).   
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Dosavadní výzkumy (např. Burrows, 2012; Sammartino, 2011; Duff, 2003) 

naznačují, že dárci dávají daňové výhody nízko na seznamu motivací. Reagují 

na daňové pobídky, pokud je pro ně částka darů osobně významná a je 

plánovaná. Spontánní dary jsou zřídkakdy poskytnuty pouze kvůli daňovým 

úsporám. Jsou také omezené především na skupinu poplatníků s vysokými 

příjmy a vyššími sazbami daně. Odměna za dárcovství v podobě nižšího 

daňového odvodu pro poplatníky s nízkou daňovou sazbou je nulová a daňová 

pobídka jim dává nízký nebo téměř žádný podnět k ochotě darovat. 

Ackerman a Auten (2011) zdůvodňují oprávněnost daňových úlev na dary tím, 

že poskytnutí daru sice snižuje výslednou daňovou povinnost, ale u poplatníka 

se jedná o zvýšení výdajů a snížení disponibilních příjmů. Dárcovo čisté jmění 

se snižuje v důsledku daru a schopnost platit je snížena. Proto je také vhodné, 

odečíst hodnotu daru při výpočtu zdanitelného příjmu. Dar způsobilý 

pro daňový odpočet, by ale měl sloužit skutečně pro potřebné charitativní 

a veřejně prospěšné účely. Daňová úleva na dary pak z hlediska dárce snižuje 

cenu daru. Někteří ekonomové se snaží odhadnout schopnost daňových 

poplatníků reagovat na změnu ceny daru neboli daňově-cenovou elasticitu 

darů. První odhady cenové elasticity byly poměrně velké a dosahovaly 

průměrně hodnoty 1,5 (Feldstein a Taylor, 1976). Pozdější výzkumy 

ale ukazovaly mnohem nižší elasticitu. Dle Backuse a Granta (2016) průměrný 

daňový poplatník na cenu darování nereaguje. Jejich odhady cenové elasticity 

darů ukazují, že citlivost na změny v post daňových cenách darů projevují 

až poplatníci s příjmy přesahujícími cca 250 000 dolarů s tím, že tato citlivost 

stoupá s příjmy nad tuto úroveň. Daňové úlevy na dary pak nevedou k žádným 

přínosům pro spodních 98 % distribučních příjmů. Tuto teorii potvrzuje 

také např. Adena (2014). 

Dle Feldsteina (2015) se skutečnost, že daňová úleva přináší prospěch většinou 

bohatým firmám a poplatníkům, odráží i na straně příjemců darů. Dárci 

s vysokými příjmy, kteří jsou citliví na změny či ztrátu daňového přínosu, 

poskytují v mnohem větší míře dary zdravotnickým organizacím, muzeím 

a školám, naproti tomu dárci s nízkými příjmy poskytují dvě třetiny darů 

církvím. Plošně pak dlouhodobě zavedená daňová opatření zmírňují například 

účinky náhlých následků katastrof (Tiefenbach a Kohlbacherb, 2015) 

a motivují ochotu k dárcovství v souvislosti s dárcovstvím krve nebo orgánů 

nutných v oblasti medicíny (Petersen a Lippert-Rasmussen, 2012). 
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2 ATRIBUTY DAŇOVÉ PODPORY DÁRCOVSTVÍ V ČR 

Společenský zájem podpory dárcovství se projevuje v možnosti odpočtu daru 

od základu daně se stanovením minimální a maximální výše odpočtu, zvlášť 

pro fyzické a právnické osoby.  

Daňové úlevy na dary byly do daňové legislativy implementovány již v roce 

1993 v rámci zavedení standardního daňového systému tržní ekonomiky a staly 

se tak jedním z daňových nástrojů, jež má podpořit filantropii v ČR 

(Janoušková, 2016). Tímto krokem tak byla očekávána finanční podpora 

neziskových, veřejně prospěšných organizací od soukromého sektoru. Podstata 

tohoto daňového stimulu má spočívat ve skutečnosti, do jaké míry ponese tíhu 

daru poplatník a v jaké míře přenese tíhu daru na stát prostřednictvím využití 

daňové úspory. U poplatníka pak záleží zejména na jeho ochotě podpořit 

určitou neziskovou organizaci a podstoupit za tím účelem požadované kroky. 

Významnou úlohu také hraje obecný postoj společnosti k neziskovému sektoru. 

Někteří autoři poukazují i na rozdílné zaměření v dárcovství (Kolibová 

a Chmelařová, 2015), a tím i rozdílnou fiskální účinnost daňové úlevy 

v kontextu zaměření neziskové organizace, či charakteru dané činnosti, 

což by mohlo být inspirací pro stanovení výše či formy daňové úlevy. 

Podmínky pro uplatnění daňových úlev na dary neboli bezúplatná plnění jsou 

stanoveny zákonem o daních z příjmů, kde jsou vymezeny jak věcně, 

tak hodnotově. Z věcného hlediska je rozsah darů shodný pro poplatníky 

fyzických i právnických osob a během let a novelizací zákona nedocházelo 

k výraznějším změnám, pouze byly doplňovány oblasti, na které se odpočty 

vztahují. Zásadnější změna proběhla v souvislosti s implementací nového 

občanského zákoníku v roce 2014 a právní úpravy tzv. veřejné prospěšnosti. 

Současný výčet účelů a činností, na které lze v režimu odpočtu od základu daně 

poskytovat dary měl být nahrazen univerzálním textem veřejně prospěšných 

činností, jejichž okruh uvádí zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Pojem dar 

byl nahrazen bezúplatným plněním poskytnutým veřejně prospěšným 

poplatníkům s výjimkou poplatníků, kteří z hlediska své formy mohou získat 

status veřejné prospěšnosti, ale tento status nemají. Záměrem byl postupný 

přechod od extenzivního pojetí k pojetí efektivnějšímu a status veřejné 

prospěšnosti měl vyčistit a zkvalitnit systém. Do budoucna pak měl být status 

veřejné prospěšnosti základním kritériem pro přiznávání daňových benefitů 

a také zamezit účelovému poskytování darů. Vazba na veřejnou prospěšnost, 

resp., status veřejné prospěšnosti měla napomoci čištění systému a eliminovat 

tak poskytování darů pro účelově založené poplatníky s cílem daňové 
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optimalizace a zamezit poskytování darů spolkům, jejichž členy jsou zejména 

osoby blízké poskytovateli daru, provozujících například sportovní aktivity, 

kdy dar poskytuje osoba samostatně výdělečně činná nebo kapitálová 

společnost, kterou vlastní osoby blízké k okruhu členů spolku. Stejně tak měl 

status veřejné prospěšnosti zamezit poskytování darů soukromým školám nebo 

zdravotnickým zařízením, kde dar může nahradit například placení školného 

nebo úhradu za poskytnutou zdravotní péči (MFČR, 2013).  

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti, na jehož základě by měla právnická 

osoba právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti, však nevešel v platnost 

a status veřejné prospěšnosti byl od 1. 1. 2018 zrušen i v občanském zákoníku. 

Nebyla však zrušena veřejná prospěšnost, která je podmínkou splnění účelu 

poskytnutí daru vymezeného v zákoně o daních z příjmů.   

Po hodnotové stránce se podmínky uplatnění daňové úlevy na dary 

pro právnické a fyzické osoby liší. Pro právnické osoby jsou stanoveny formou 

odčitatelné položky od základu daně, kdy hodnota každého poskytnutého daru, 

resp. bezúplatného plnění musí činit alespoň 2 000 Kč a v úhrnu lze odečíst 

nejvýše 10 % ze základu daně sníženého o případnou daňovou ztrátu, odpočet 

na podporu výzkumu a vývoje a odpočet na podporu odborného vzdělávání. 

Horní deseti-procentní hranice pro odpočet daru byla z původních 5 % 

nastavena až v roce 2014.  

Fyzické osoby uplatňují daňovou úlevu na dary ve formě nezdanitelné části 

základu daně a uplatňovaná hodnota bezúplatného plnění musí v souhrnu 

přesáhnout 2 % ze základu daně anebo činit alespoň 1 000 Kč. Od roku 2014 

v souladu s podporou donátorství lze v úhrnu odečíst nejvýše 15 % ze základu 

daně (původně 10 %).  

V mezinárodním srovnání se Česká republika řadí mezi země, ve kterých je 

větší objem darů poskytován soukromými osobami než firmami. Poměr 

celkových darů k HDP v roce 2013 činil 0,36 %. K porovnání například: Velká 

Británie 0,94 %, Německo 0,62 %, Itálie 0,51 %, Rakousko 0,26 %, Španělsko 

0,13 %. Česká republika se tak v dárcovství řadí spíše k průměru evropských 

zemí. Co se ale týče pouze firemního dárcovství, poměr objemu firemních darů 

k HDP je 0,1 % a řadí ČR mezi evropské státy s nejnižším firemním 

dárcovstvím, přičemž v popředí filantropických zájmů českých firem je 

podpora nemocných a handicapovaných dětí a mládeže (Vláda ČR, 2018). 
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3 CÍL PŘÍSPĚVKŮ A METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Cílem příspěvku je na základě uplatňování daňových úlev na dary vyhodnotit 

postoje právnických osob k dárcovství a porovnat přístup firem k filantropii 

v jednotlivých regionech ČR na úrovni NUTS-3. 

Metodicky se výzkum opírá o analýzu sekundárních statických dat Finanční 

správy ČR, která poskytuje souhrnná data z daňových přiznání právnických 

osob, a to v členění podle krajů od roku 2000 do roku 2017. Počty daňových 

přiznání právnických osob, ze kterých vycházejí zkoumaná data za celé 

sledované období, jsou uvedeny v Tabulce 1. Data z daňových přiznání jsou 

pak dále zpracována pomocí statistických metod. 

Tabulka 1: Počet daňových přiznání právnických osob 

Rok Počet DP Rok Počet DP 

2000 223 307 2009 370 709 

2001 242 164 2010 359 084 

2002 265 813 2011 413 082 

2003 270 968 2012 425 837 

2004 279 964 2013 434 095 

2005 296 271 2014 429 981 

2006 307 986 2015 405 197 

2007 329 481 2016 503 920 

2008 347 457 2017 522 772 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Uplatňování daru jako odčitatelné položky ze základu daně v daňových 

přiznáních právnických osob je odrazem firemního dárcovství a lze z něj 

obecně vyvodit přístup společnosti k podnikové filantropii. Jestliže došlo 

v průběhu let k výše zmíněným legislativním změnám, mohou daňová přiznání 

také poskytnout informace o tom, zda změny v oblasti daňových úlev na dary 

byly účelné a přispěly k navýšení dárcovství tak, jak bylo touto změnou 

zamýšleno (Kirschnerová a Janoušková, 2017).   

Vývoj dárcovství právnických osob v ČR v období let 2000-2017 je uveden 

v Tabulce 2. Počet daňových subjektů, uplatňujících odpočet na dary během 

sledovaných let narostl v roce 2017 na 256 % počtu daňových subjektů v roce 

2000.   
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Taktéž celková výše uplatněných hodnot daru v daňových přiznáních 

významně vzrostla, a to téměř pětinásobně. 

Tabulka 2: Vývoj dárcovství právnických osob dle daňových přiznání 

Rok 

Počet DP 

s uplatněnými 

dary 

Celková 

hodnota 

uplatněných 

darů (v mil. 

Kč) 

Průměrná 

výše 

uplatněného 

daru (Kč) 

Rok 

Počet DP s 

uplatněnými 

dary 

Celková 

hodnota 

uplatněných 

darů (v 

mil.Kč) 

Průměrná 

výše 

uplatněného 

daru (Kč) 

2000 9 418 746 79 251 2009 17 094 2 383 139 451 

2001 10 614 1 017 95 866 2010 17 578 2 460 139 985 

2002 13 845 1 950 140 874 2011 18 011 2 750 152 684 

2003 12 220 1 545 126 459 2012 17 839 2 757 154 549 

2004 13 940 2 068 148 385 2013 19 032 3 721 195 513 

2005 15 839 2 158 136 285 2014 20 077 3 674 182 995 

2006 16 804 2 508 149 251 2015 21 763 3 662 168 267 

2007 18 815 2 509 133 345 2016 22 963 3 912 170 361 

2008 19 223 2 415 125 643 2017 24 159 3 674 152 076 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Nárůst celkového objemu darů však nebyl v jednotlivých letech postupný. 

Vyjímá se rok 2002, kdy dochází k výraznému nárůstu jak daňových přiznání 

s uplatněnými dary, tak se téměř zdvojnásobuje celková hodnota uplatněných 

darů. V úvahu přicházejí dvě zdůvodnění. Hlavní příčinou zvýšeného 

altruistického chování firem v tomto roce mohla být živelná pohroma, která 

postihla v tomto roce Českou republiku v podobě rozsáhlých povodní a mnoho 

firem poskytlo ať už peněžité či věcné dary na odstraňování jejich důsledků. 

V menším měřítku také mohlo zapříčinit navýšení odpočtů darů v daňových 

přiznáních poskytnutí darů politickým stranám a hnutím, neboť se v roce 2002 

konaly volby do Poslanecké sněmovny a rok před tím, v roce 2001 byla 

legislativní úpravou rozšířena možnost odpočtů darů i o dary poskytnuté právě 

politickým stranám a hnutím. Řada firem tak této daňové pobídky mohla 

využít. 

V následujících letech počet daňových přiznání právnických osob 

s uplatněnými odpočty na dary stoupá a zároveň stoupá až do roku 2007 

celková hodnota uplatněných darů. V roce 2008 se pak i přes navýšení počtu 

daňových přiznání s uplatněnými odpočty na dary snižuje celková hodnota 

uplatněných darů a dá se říct, že k výraznému oživení dárcovství dochází 

až v roce 2013.  
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V roce 2008 byla uplatněna nejnižší průměrná výše odpočtu na dary od roku 

2001, která činila 125 tis. Kč. Výkyvy v tomto období lze přičíst ekonomické 

krizi, kdy firmy hledaly úspory zejména ve svých nákladech.  

Obrázek 1 souhrnně znázorňuje procentuální vývoj počtu daňových přiznání 

s uplatněním odpočtu na dary k celkovému počtu podaných daňových přiznání 

právnických osob, tj. využití odpočtu na dary právnickými osobami, vývoj výše 

průměrného odpočtu daru, celkový počet daňových subjektů a počet daňových 

přiznání s uplatněnými dary v jednotlivých letech. Daňové sazby a využití 

odpočtu na dary jsou uvedeny na pravé ose. Svislá čára v grafu zvýrazňuje 

rozdělení sledovaného období na roky s maximálním limitem pro odpočet daru 

ve výši 5 % a 10 %. 

Obrázek 1: Uplatňování odpočtu daru právnických osob  

 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Vzhledem k celkovému počtu podaných daňových přiznání byl nejčastěji 

odpočet na dar uplatněn v letech 2007, kdy tento odpočet uplatnilo 5,7 % 

právnických osob a s výjimkou roku 2002 měl počet dárců do tohoto roku 

pozvolně narůstající trend. V následujícím roce 2008, přestože počet daňových 

přiznání s uplatněním daru stoupl, uplatnilo odpočet 5,5 % právnických osob 

a v roce 2012 uplatnilo odpočet daru nejméně právnických osob za celé 

sledované období (4,2 %). 
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V roce 2013 je pak uplatněna nejvyšší průměrná částka odpočtu na dary, 

a to ve výši 190 tis. Kč na jedno daňové přiznání s uplatněným darem.  

Procento dárců vzhledem k období před ekonomickou krizí, kdy se pohybovalo 

nad 5 %, ale zůstává poměrně nízké. 

Pokud by daňové úlevy na dary měly být významnou položkou při firemním 

rozhodování o poskytnutí daru a dar měl snížit vlastní daňovou povinnost, dalo 

by se předpokládat, že dárcovství budou odrážet výše daňových sazeb. V letech, 

kdy se daňová sazba právnických osob pohybovala nad 30 %, však průměrné 

výše odpočtů darů byly nejnižší, a naopak v období nejnižší 19 % daňové sazby 

od roku 2010 průměrné výše odpočtů na dary až do roku 2013 narůstají. Nelze 

tak potvrdit, že by postupné snižování daňových sazeb právnických osob mělo 

také snižovat účinek daňové úlevy odpočtu na dary.  

To, že daňová úleva na dary má malý význam při poskytování firemních darů, 

se projevuje vývojem průměrného odpočtu na dary po roce 2013. Ačkoli byla 

posunuta maximální hranice tohoto odpočtu, dochází v jeho průměrné výši 

naopak k poklesu, a to i přes to, že po proběhlé ekonomické krizi docházelo 

k růstu ekonomiky a dalo by se očekávat, že podniky na navýšenou daňovou 

úlevu zareagují. Snížení průměrné výše uplatněného daru a současně i celkové 

výše uplatněných darů mohl také ovlivnit nově zavedený status veřejné 

prospěšnosti, který omezil účelové dárcovství. 

Vývoj dárcovství v posledních letech se nejeví příliš pozitivně. Snižuje 

se jak průměrná výše odpočtu na dary, tak procentuální počet firem, které dary 

uplatní.  Vychází-li se z předpokladů Knauera (1994), že právnické osoby 

si vždy poskytnutý dar ve svém daňovém přiznání uplatní, odráží odpočty darů 

reálnou situaci na trhu a jestliže odpočet na dary v roce 2017 využilo 4,6 % 

právnických osob, je mezi podniky pouze 4,6 % skutečných donátorů. 

4.1 Dárcovství firem v regionech ČR 

Firemní dárcovství, zejména u malých a středních firem se jeví jako závislé 

na stabilitě ekonomiky a hospodářský útlum vyvolává tlak na snižování 

veškerých nákladů. Ekonomické rozdíly krajů mohou mít dopad 

na hospodaření firem, které v nich sídlí, což se může odrážet na jejich přístupu 

k filantropii. Dále je tedy na základě uplatňování odpočtů na dary v daňových 

přiznáních právnických osob porovnáno, jaký je přístup firem k filantropii 

v jednotlivých regionech ČR na úrovni NUTS-3.  
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Tabulka 3 udává, v jaké míře bylo ve sledovaných letech využito možnosti 

uplatnění odčitatelné položky na dary právnickými osobami v jednotlivých 

krajích, a to procentuálně k celkovému počtu podaných daňových přiznání 

právnických osob s uplatněnými dary v ČR. Vychází-li se z toho, že všechny 

právnické osoby, které poskytly dar, si také svůj dar v daňovém přiznání 

uplatní, tabulka jinak také udává, kolik procent dárců z celkového počtu dárců 

ČR je v jednotlivých regionech. 

Nejvyšší procento dárců podle daňových přiznání je v regionu Hlavní město 

Praha, a ve sledovaném období se pohybuje se v rozmezí 19,9-23,1 %. Rozmezí 

11,9-13,1 % dárců připadá na Jihomoravský kraj, který následuje kraj 

Moravskoslezský s 8,7-10,7 % dárců. Nejnižší počet dárců dle daňových 

přiznání se vyskytuje v Karlovarském kraji (1,8-2,5 %) a dále pak v kraji 

Libereckém (3,3-4,6 %). Procentuální rozložení počtu dárců na základě 

uplatnění odčitatelné položky na dary v ČR dle jednotlivých krajů je poměrně 

stabilní a nedochází k výrazným výkyvům. 
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Tabulka 3: Využití uplatnění odpočtu daru v jednotlivých krajích z celkového 

počtu podaných daňových přiznání právnických osob s uplatněnými dary 

v ČR (v %) 

Kraj 

H
l.

 m
ěs

to
 P

ra
h

a 

S
tř

ed
o

če
sk

ý
 

Ji
h

o
če

sk
ý

 

P
lz

eň
sk

ý
 

K
ar

lo
v

ar
sk

ý
 

Ú
st

ec
k

ý
 

L
ib

er
ec

k
ý
 

K
rá

lo
v

éh
ra

d
ec

k
ý

 

P
ar

d
u

b
ic

k
ý
 

V
y

so
či

n
a 

Ji
h

o
m

o
ra

v
sk

ý
 

O
lo

m
o

u
ck

ý
 

M
o

ra
v

sk
o

sl
ez

sk
ý
 

Z
lí

n
sk

ý
 

2000 19,9 8,7 6,0 4,6 2,5 5,5 4,6 5,4 4,4 4,5 12,8 4,9 8,8 7,2 

2001 20,1 8,7 4,1 4,6 2,5 6,0 4,4 5,3 4,3 4,3 13,1 4,9 9,8 7,9 

2002 23,1 9,1 5,4 4,3 2,3 5,7 4,2 5,1 4,5 4,2 12,1 4,5 8,7 6,7 

2003 21,2 8,5 5,2 4,4 2,4 5,9 3,9 5,0 4,7 4,0 12,6 4,9 10,1 7,3 

2004 21,4 9,0 5,4 4,5 2,5 5,6 3,9 4,9 4,8 4,2 12,4 4,7 9,7 7,0 

2005 22,2 9,2 5,2 4,6 2,2 5,6 3,4 4,9 4,6 4,1 12,2 4,9 9,8 6,9 

2006 21,3 9,3 5,3 4,4 2,2 5,6 3,5 5,0 4,6 4,1 12,1 5,1 10,3 7,1 

2007 21,8 9,3 4,9 4,5 2,2 5,7 3,5 4,9 4,4 4,2 11,9 4,9 10,7 6,9 

2008 22,1 9,3 5,1 4,3 2,1 5,4 3,5 4,9 4,4 4,0 12,4 5,0 10,6 6,8 

2009 22,7 9,3 5,3 4,4 2,1 5,4 3,6 4,6 4,3 3,8 12,4 4,9 10,2 6,7 

2010 22,2 9,0 4,9 4,4 2,1 5,1 3,4 4,7 4,4 4,0 11,9 4,9 10,2 6,7 

2011 21,8 9,0 4,9 4,4 1,8 4,9 3,5 4,8 4,2 4,1 12 5,1 10,1 6,9 

2012 21,7 8,6 5,0 4,4 1,8 4,7 3,3 4,5 4,3 4,2 12 5,1 10 6,7 

2013 22,7 8,7 4,8 4,3 1,8 4,7 3,4 4,5 4,4 4,2 12,1 5,0 9,8 6,6 

2014 21,8 8,7 4,9 4,3 1,8 4,7 3,3 4,4 4,6 4,3 12,2 5,3 9,8 7,0 

2015 21,8 8,8 4,9 4,0 1,8 4,5 3,3 4,5 4,4 3,9 12,5 5,1 10,2 6,9 

2016 22,1 9,0 4,7 4,2 1,8 4,5 3,2 4,5 4,7 4,2 12,2 5,2 9,8 6,9 

2017 22,3 8,9 4,8 4,1 1,9 4,6 3,2 4,4 4,5 4,1 12,3 5,2 9,9 6,8 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Předcházející srovnání ukázalo procentní rozložení dárců neboli procentní 

rozložení uplatňování odpočtů na dary v ČR dle jednotlivých regionů, 

avšak bez zohlednění celkového počtu daňových subjektů v daných regionech. 

Je tedy logické, že nejvyšší procento bylo uplatněno v regionu Hlavní město 

Praha, ve kterém je daňových subjektů nejvíce. Aby byly počty daňových 

subjektů zohledněny, bylo dále spočítáno procento uplatnění odpočtů darů 

v rámci jednotlivých regionů neboli využití možnosti uplatnění odčitatelné 

položky na dary právnickými osobami v jednotlivých krajích, a to procentuálně 

k celkovému počtu podaných daňových přiznání právnických osob v daném 

kraji. Vzhledem k tomu, že počty daňových přiznání v potřebném členění jsou 

dostupné až od roku 2013 (v souvislosti se vznikem nové organizační struktury 
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FS ČR), je na Obrázku 2 graficky znázorněný propočet proveden až od tohoto 

období. 

Obrázek 2: Využití uplatnění odpočtů na dary v rámci jednotlivých krajů ČR 

 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Hlavní město Praha sice vykazuje nejvyšší procento dárců v rámci celé České 

republiky, ale v mezikrajovém srovnání je tomu naopak. Z celkového počtu 

daňových přiznání právnických osob Hlavního města Prahy uplatňuje odpočet 

darů v roce 2017 pouze 2,4 % firem. Naproti tomu nejvyšší procento dárců 

z právnických osob je ve Zlínském kraji. V tomto kraji z celkového počtu 

podaných daňových přiznání právnických osob uplatnilo odpočet na dary v roce 

2017 více než 7,1 % firem. Následuje kraj Pardubický, ve kterém odpočet 

na dar v roce 2017 uplatnilo 5,9 % firem. 

Porovná-li se průměrná výše odpočtu darů připadající na jedno daňové přiznání 

právnických osob s uplatněním těchto odpočtů, zpracovaná na Obrázku 3, jsou 

vykazovány nejvyšší částky odpočtů darů v regionu Hlavní město Praha, kde 

maximální průměrná výše odpočtu daru v roce 2004 činila 348 tis. Kč. V roce 

2017 pak průměrná výše odpočtu darů v regionu Hlavní město Praha činila 109 

tis. Kč. 

Vysoké průměrné výše odpočtů darů také byly uplatňovány v Ústeckém kraji. 

V roce 2010 v tomto kraji výše průměrných odpočtů darů byla nejvyšší ze všech 

regionů ČR a částkou 151 tis. Kč tak předčila region Hlavní město Praha, 

kde se průměrný odpočet na dar pohyboval v částce 97 tis. Kč. V dalším roce 

al v Ústeckém kraji dochází k propadu a průměrné odpočty darů se co do výše 

dostávají v roce 20017 až na předposlední místo ze všech krajů. Nejnižší 

průměrný odpočet byl v roce 2017 vykázán v Jihočeském kraji (42 tis. Kč). 
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Obrázek 3: Průměrné výše odpočtů darů právnických osob v krajích ČR 

 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 

Z celkového pohledu lze konstatovat, že výše průměrného odpočtu daru, 

poskytnutého právnickými osobami je do roku 2010 výrazně kolísavá. Po tomto 

roce dochází v krajích s vysokými průměrnými odpočty na dary ke značnému 

propadu těchto odpočtů a jejich ustálení.   

Ochota darovat nižší částky mohla nastat v důsledku celkové ekonomické krize, 

započaté v roce 2008, která většinu podniků finančně oslabila. V krajích, 

kde jsou uplatňovány odpočty na dary nižší, se tento jev neprojevil a dárcovství 

se zde jeví relativně stabilně a tradičně. 

Obrázek 4: Průměrná výše odpočtu darů a využití uplatnění odpočtu 

darů v rámci jednotlivých krajů ČR 

 

Zdroj: FSČR 2018. Vlastní zpracování. 
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Jaké je rozložení uplatnění odpočtu darů v daňových přiznáních právnických 

osob a jejich průměrné výše v posledním sledovaném roce 2017 je znázorněno 

na Obrázku 4. V souhrnu lze z analýz vysledovat, že v nejvíce ekonomicky 

vyspělém regionu Hlavní město Praha firmy nejméně využívají odpočtů 

na dary a je zde tedy vzhledem k počtu firem nejmenší procento dárců. 

Pokud však jsou dary poskytnuty a odpočet na dary uplatněn, jedná 

se o nejvyšší částky v rámci všech krajů. Naopak ve Zlínském kraji, kde je 

nejvyšší procento firem uplatňujících odpočty na dary a firmy jsou zde nejvíce 

ochotny darovat, je průměrný odpočet na dary vzhledem k ostatním krajům 

spíše nižší.   

5 ZÁVĚRY 

Charitativní sektor je důležitou součástí každé společnosti a hraje zásadní roli 

při poskytování pomoci ať už v oblasti zdravotní péče, vzdělávání, životního 

prostředí či chudoby. Jeho důležitou roli podporují firmy i občané 

poskytováním darů a stát toto chování oceňuje formou daňových úlev. 

Na základě vyhodnocení využívání daňových úlev na dary je pak možné získat 

celkový obraz o tom, v jaké míře jsou dary poskytovány, zda jsou daňové úlevy 

dostatečnou podporou dárcovství a zda mohou být motivačním činitelem. 

Obzvláště u právnických osob se předpokládá, že poskytnutý dar si vždy 

v rámci daňového přiznání jako odčitatelnou položku uplatní, a proto jejich 

vyhodnocení téměř zcela odráží celkovou situaci podpory dárcovství ze strany 

právnických osob.  

Lze konstatovat, že v souhrnných částkách má dárcovství firem vzrůstající 

charakter. Firmy se také altruisticky projevily v případě živelné pohromy. 

Na druhou stranu jsou citlivé na celkovou stabilitu ekonomiky, kdy v krizovém 

období snižují náklady včetně darů. To se odrazilo v případě ekonomické krize 

po roce 2008, která většinu podniků finančně oslabila a ve velké míře 

se ve firmách zaváděla úsporná opatření. Klesla tak hodnota celkových odpočtů 

darů i počet daňových přiznání právnických osob s uplatněnými dary. 

Vzhledem k celkovému počtu podaných daňových přiznání jsou počty firem 

poskytujících dary a uplatňujících si tak odpočet na dary v daňových přiznáních 

nízký. Nejčastěji byl tento odpočet uplatněn v roce 2007, kdy si tento odpočet 

uplatnilo 5,7 % právnických osob. V posledním sledovaném roce to bylo 

už jen 4,6 % z celkového počtu daňových přiznání právnických osob. 
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Jestliže bylo cílem navýšení maximální hranice odpočtu daru u právnických 

osob na dvojnásobek v roce 2014 motivovat více firmy k dárcovství, z vývoje 

průměrné výše uplatněných darů toho nebylo dosaženo, neboť naopak dochází 

k poklesu průměrných odpočtů darů, a to i přes to, že se jedná o období, 

kdy docházelo k růstu ekonomiky, zvyšovaly se zisky firem a dalo 

by se očekávat, že podniky i jednotlivci na navýšenou daňovou úlevu zareagují. 

Snížení průměrné výše uplatněného daru po roce 2014 i celkové výše 

uplatněných darů mohl také ovlivnit zavedený statut veřejné prospěšnosti, který 

omezil účelové dárcovství. Zvýšil se sice počet daňových poplatníků, kteří dar 

poskytují, avšak vzhledem k uplatněným částkám odpočtů darů, navýšení 

maximálního limitu odpočtu daru zřejmě nebylo rozhodující.   

Z porovnání uplatňování daňových úlev na dary právnickými osobami 

v regionech ČR vyplynulo, že v nejvíce ekonomicky vyspělém regionu Hlavní 

město Praha firmy nejméně využívají odpočtů na dary a je zde vzhledem 

k počtu firem nejmenší procento dárců. Na druhou stranu jsou zde uplatňovány 

nejvyšší odpočty darů, což svědčí o tom, že zde sídlí největší dárci. V menších 

krajích, které nejsou výrazně ekonomicky silné, uplatňují firmy odpočty 

na dary v mnohem větší míře, avšak průměrný odpočet daru je nižší. 

Dar se vždy pojí s výdajem, a dárce stojí před rozhodnutím. V případě 

že poskytne dar, přichází o finance, se kterými by jinak mohl disponovat. 

Jako protihodnotu získá úsporu na dani z darované částky, která činí v případě 

právnické osoby 19 %. Jiná situace by nastala, pokud by byla uplatňována 

progresivní daňová sazba, která by se poskytnutím daru mohla výrazně snížit. 

V případě že dárce dar neposkytne, částka mu zůstává a odvede z ní pouze výše 

zmíněnou daň.  Při zachování současně uplatňované jednotné sazby daně 

tak ztrácí daňová úleva na účinnosti. 

Rozhodujícím podnětem k dárcovství by mělo být vylepšování vlastního image 

firmy a pomoc ve prospěch rozvoje místní komunity i společnosti, v nichž 

plátce působí. Pokud se podnik rozhodne jít touto cestou, může to pro něj 

znamenat vyšší přínos než možnost využití daňové úlevy. Poskytnutí daru je 

vysokým projevem filantropie, který umožňuje fungování potřebných 

neziskových organizací. Možnost odpočtu daru je pak spíše projevem uznání 

přínosu dárcovství pro společnost ze strany státu nikoli jeho motivací.  

Ke zvýšení motivace k dárcovství by pak mohlo pomoci více osvěty a lepší 

propagace filantropických aktivit. 
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KLÍČOVÉ PERSPEKTIVNÍ POSUNY PARADIGMATU 

V MANAGEMENTU (2. ČÁST)  

KEY PERSPECTIVE SHIFTS OF PARADIGMAT 

IN MANAGEMENT (PART 2)  

 

Ivan Vágner 

 

Abstrakt: V příspěvku „2. část“ jsou objasněny zbývající dva posuny 

paradigmat managementu, a to:  k principiálnímu vedení a k třetí alternativě.  

 

Klíčová slova: management, paradigma managementu, posun paradigmatu 

managementu, posun paradigmatu managementu k princiálnímu vedení, posun 

paradigmatu managementu  k  třetí alternativě. 

 

Abstract: In this second part of the contribution, two shifts of the managerial 

paradigm are explained, namely: The shift towards the principal leadership 

and to the third alternative. 

 

Keywords: management, paradigm of management, managerial paradigm 

shift, managerial paradigm shift to the principal leadership, managerial 

paradigm shift to the third alternative. 

 

JEL klasifikace: M10, M12 

1 ÚVOD 

Širší souvislosti předmětu příspěvku a zdůvodnění jeho členění na dvě části 

byly poskytnuty čtenáři v Úvodu 1. části příspěvku.1  

V 2. části příspěvku jsou představeny dva zbývající dílčí posuny perspektivních 

manažerských paradigmat z uceleného souboru těchto posunů vymezených 

autorem příspěvku (dále jen autor).  Tedy konkrétně: Posun paradigmatu 

                                                           
1 [5] VÁGNER, Ivan. Klíčové perspektivní posuny paradigmatu v managementu (1. část). 
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