
INFORMACE DÁRCŮM 
ÚTULEK PRO PSY ORLOVÁ 
V Zimném dole 868, 735 11 Orlová – Lazy 
Tel. 596 511 606, mob. 603 282 427 
E-mail: utulek@smo-orlova.cz 
Web: https://utulek.smo-orlova.cz/ 
 
 

FINANČNÍ DARY  
 na účet číslo  107 216 397 / 0300 

VS 2321109 
zpráva pro příjemce dar pro psí útulek 

 na pokladně Městského úřadu Orlová v Orlové - Lutyni, Osvobození 796, v pondělí 
nebo středu v době od 9:00 do 11:30 nebo do 12:30 do 16:00 hodin 

 v útulku kterýkoliv den mezi 8:00 a 15:00 hodinou 

Vaše dary budou použity zejména na již velmi potřebné opravy kotců a na pořízení 
nových bud, případně na další nutné opravy útulku. 

VĚCNÉ DARY 
 v útulku kterýkoliv den mezi 8:00 a 15:00 hodinou, nejlépe po předchozí telefonické 

domluvě s ošetřovateli psů  

CO DAROVAT? 
 Krmivo – prosíme, pouze JOSERA - AKTIV, schválené veterinárním lékařem.  

Jiné krmivo nenoste! Časté střídání granulí, nebo krmivo nízké výživné hodnoty 
způsobuje psům zažívací problémy, průjmy, bolesti a jiná onemocnění a nejsou 
pro ně ani pro nás pomocí. Děkujeme za pochopení! 

 Deky k zateplení bud - pouze v zimním období a vyprané kvůli skladování. 
Koberce, prosíme, nenoste kvůli zanášení čistírny odpadních vod. 

 Pamlsky, vodítka, náhubky, hračky, misky apod. 

POTVRZENÍ PRO DAŇ 
Potvrzení o daru na požádání vystaví 

 Městský úřad v Orlové – Městě (radnice na Starém náměstí 76, v kanc. č. 121 - 
Ing. Renáta Olšarová, odbor výstavby a životního prostředí, tel. 596 581 723, 
renata.olsarova@muor.cz) nebo  

 ošetřovatel útulku pro psy  

 

Děkujeme vám za vaši pomoc a podporu!  
 

 
 
 



 

INFORMACE  

K POTVRZENÍ O DARU 
pro Útulek pro psy Orlová  

na ochranu zvířat a jejich zdraví 
 
 

Jak bude poskytnutí daru (bezúplatného plnění) prokázáno? 
Město Orlová vystaví nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku dárcům potvrzení 
o přijatém bezúplatném plnění za zdaňovací období roku stávajícího. Tato potvrzení budou 
odeslána elektronickou cestou na emailové adresy dárců, kteří o ně požádají. V takovýchto 
případech je nutné, aby osoba dárce vyplnila své identifikační údaje ve formuláři Žádost 
o vystavení potvrzení o daru a odeslala ji na adresu posta@muor.cz, nebo přinesla 
na podatelnu města. 
 
Jaké jsou podmínky u fyzických osob? 
Pokud je dárce fyzickou osobou (ať už jako zaměstnanec, nebo OSVČ), vztahuje se na ni 
ustanovení § 15, odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Záleží především 
na úhrnné výši bezúplatných plnění (tj. součtu „darů“ za celý kalendářní rok) a na výši 
daňového základu. Bezúplatná plnění budou uznatelná, pokud jejich hodnota tvoří alespoň 
2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% základu 
daně. Prakticky to znamená, že pokud bylo darováno 1000,- Kč a více, nemusí se ověřovat, 
zda je to alespoň 2%, pouze se ověří, že úhrnná hodnota darů nepřesahuje 15% základu 
daně. Samotné podání daňových přiznání není nutné v některých případech řešit. Pokud FO 
využívá tzv. „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků“, kdy vše 
potřebné za ni podává její mzdová účetní, pak doklady o výši bezúplatných plnění FO předá 
své mzdové účtárně společně s ostatními podklady (např. potvrzení o zaplacených úrocích, 
o zaplaceném pojistném na životním pojištění nebo o důchodovém připojištění). Pokud si FO 
zpracovává přiznání k daním z příjmu sama, pak si výši poskytnutých bezúplatných plnění 
(všem organizacím) uplatňuje v tomto přiznání a potvrzení o bezúplatných plněních dokládá 
jako přílohu pro místně příslušný finanční úřad. 
 
Jaké jsou podmínky u právnických osob? 
Pro dárce právnické osoby platí § 20 odst 8 citovaného zákona, podle kterého si mohou 
uplatnit bezúplatné plnění od částky 2000,- Kč, max. do výše 10 % základu daně sníženého 
podle §34 Zákona o daních z příjmu. Opět se sčítají všechna bezúplatná plnění za daný 
kalendářní rok a k jejich uplatnění dochází na základě předaných potvrzení o bezúplatných 
plněních (případně darovacích smluv). V těchto případech, vzhledem ke komplikovanému 
výpočtu základu daně, uplatňuje bezúplatná plnění účetní firma nebo častěji daňový 
poradce, který sestavuje daňové přiznání. 
 
 
 
 


