
POSTUP	K	VYPLNĚNÍ	A	UZAVŘENÍ	DAROVACÍ	SMLOUVY	
NA	FINANCOVÁNÍ	PÁROVÉ	VÝUKY	
-	dárci	pro	2.	a	3.	ročník	2021/2022	

	
	
1.	Volba	druhu	smlouvy,	aneb	kdo	jaký	vzor	vyplňuje:									
	
a)	vzor	rodné	číslo	
-	použijí	 (povinně)	všichni	 ti,	 co	 mají	 status	 zaměstnance	 a	 potvrzení	 o	 daru	 budou	
odevzdávat	 zaměstnavateli,	 který	 za	 ně	 daňové	 přiznání	 podává.	 Tento	 vzor	 vyplní	 i	 ti	
zaměstnanci,	kteří	si	bez	ohledu	na	důvod	dělají	daňové	přiznání	sami	–	nejčastěji	 jde	o	
souběh	 závislých	 činností.	 Obě	 tyto	 kategorie	 jsou	 daňově	 tzv.	 příjmy	 pouze	 ze	 závislé	
činnosti.	Tento	vzor	vyplňují	i	ti,	kteří	nebudou	dar	uplatňovat	jako	daňově	odečitatelnou	
položku.	
-	mohou,	 ale	 nemusejí	 použít	ti	 z	vás,	 kteří	 provozují	 svou	 výdělečnou	 činnost	 jako	
fyzické	 osoby,	 tj.	 především	 všichni,	 co	 provozují	 živnost,	 mají	 tzv.	 svobodné	 povolání	
nebo	souběh	podnikatelských	a	závislých	činností.	Toto	je	možné	proto,	že	se	Vaše	osobní	
identifikátory	 shodují	 s	daňovými,	 aniž	 byste	 uváděli	 DIČ	 a	 IČO.	 Záleží	 na	 tom,	 jak	 jste	
zvyklí	nebo	co	Vám	bude	více	vyhovovat.	
		
b)	vzor	DIČ	
-	použijí	 (povinně)	všichni	 ti,	 kteří	 budou	 uplatňovat	 dar	 jako	 odečitatelnou	 položku	
v	daňovém	přiznání	podnikatelského	i	 jiného	subjektu,	který	je	právnickou	osobou,	tedy	
především	s.r.o.,	družstva,	v.o.s.,	a.s.	
-	mohou,	 ale	 nemusejí	 použít	i	 ti	 z	vás,	 kteří	 provozují	 svou	 výdělečnou	 činnost	 jako	
fyzické	 osoby,	 tj.	 především	 všichni,	 co	 provozují	 živnost,	 mají	 tzv.	 svobodné	 povolání	
nebo	 souběh	 podnikatelských	 a	 závislých	 činností.	 Na	 rozdíl	 od	 vzoru	 "rodné	 číslo"	
budete	užívat	DIČ	a	IČO.	Záleží	na	tom,	jak	jste	zvyklí	nebo	co	Vám	bude	více	vyhovovat.	
V	případě,	 že	 je	 stanoven	 zástupce,	 uvedete	 i	 zástupce.	 Zástupce	 je	 shodný	 s	tím,	 kdo	
smlouvu	 za	 darujícího	 podepisuje.	 Pokud	 to	 povaha	 činnosti	 subjektu	 ze	 své	 podstaty	
vylučuje,	pak	údaje	o	zástupci	nevyplňujete.	
	
	
2.	 Vyplnění	 smlouvy	 aneb	 rozhodněte	 se,	 zda	 budete	 vyplňovat	 smlouvu	 ručně,	
nebo	na	počítači:								
	
a)	vyplnění	smlouvy	na	počítači	
-	Smlouvu	si	prosím	pečlivě	přečtěte;	
-	 V	 celém	 textu	 smlouvu	 prosím	 vyplňujte	tučným	 písmem	 a	předepsané	 ……	 (tečky)	
vymažte;	
-	Vaše	údaje	(čl.	I.	-	„hlavička“	smlouvy):	
-	vzor	rodné	číslo:	Vaše	 jméno,	adresou	 je	údaj	o	 trvalém	pobytu	stejně	 jako	v	daňovém	
přiznání	 nebo	 dokladech	 totožnosti	 („ID“),	 Vaše	 rodné	 číslo,	 číslo	 účtu,	 z	něhož	 budete	
peníze	převádět	
-	 vzor	 DIČ:	 název	 tzv.	 firmy	 nebo	 Vaše	 jméno,	 sídlo	 je	 adresa	 tzv.	 firmy	 stejně	 jako	
v	daňovém	přiznání,	nikoli	Váš	trvalý	pobyt	nebo	skutečná	adresa,	pokud	máte	zástupce,	
uveďte	jej.	
-	Výše	 finančního	daru	 (čl.	 II.	 odst.	1	 smlouvy):	doplňte	prosím	číslovkou	a	 slovem	výši	
daru,	která	je	alespoň	ve	výši,	kterou	jste	uvedli	v	dotazníku	k	párové	výuce;	
-	 Variabilní	 symbol	 (čl.	 II	 odst.	 2	 smlouvy):	 je	 variabilním	 symbolem	 Vašeho	 dítěte	 /	



Vašich	dětí.	Jiné	číslo	než	toto	neuvádějte,	nevede	k	identifikaci;	
-	Volba	počtu	plateb	pro	poskytnutí	daru	(čl.	II	odst.	2	smlouvy):	někteří	z	vás	v	dotazníku	
uvedli,	 že	mají	 zájem	 o	 poskytnutí	 daru	 v	 několika	 částech,	 nabízíme	 proto	 následující	
modely	počtu	plateb:	
-	jednorázová	platba	se	splatností	do	čtrnácti	dnů	od	podpisu	smlouvy		
-	platba	ve	dvou	částech	se	splatností	do	čtrnácti	dnů	od	podpisu	smlouvy	a	k	15.11.2021		
-	 platba	 ve	 čtyřech	 částech	 se	splatností	 do	 čtrnácti	 dnů	 od	 podpisu	 smlouvy,	 k	 15.9.,	k	
15.11.2021	a	15.1.2022		
-	platba	v	deseti	částech	se	splatností	1.	části	daru	do	čtrnácti	dnů	od	podpisu	smlouvy	a	
následně	ke	každému	15.	dni	následujícího	kalendářního	měsíce	po	měsíci,	ve	kterém	byla	
poskytnuta	1.	část	daru	-	optimálně	červen	2021	–	březen	2022.	
-	 Vyberte	 si	 proto	 prosím	 vyhovující	 variantu	 poskytnutí	 daru	 tak,	 že	 jednoznačně	
označíte	jedno	z	písmen	A	až	D	(např.	volbou	přeškrtnutého	stylu	písma).	Pokud	možnost	
neoznačíte,	bude	podle	smlouvy	platit,	že	dar	poskytnete	jednorázově;		
-	Datum	 prosím	 vyplňte	 jen	 v	levé	 části,	 nad	 jménem/názvem	 a	 podpisem	 dárce.	
V	pravé	části	doplníme	datum	a	podpis	 s	 razítkem	za	spolek	 jako	1.	 červen	2021,	
protože	dnem	podpisu	začíná	běžet	předpokládaná	doba	pro	poskytnutí	finančního	
daru	nebo	jeho	části	(splatnost);	
-	Nad	slova	„název/jméno	dárce“	doplňte	prosím	
-	vzor	rodné	číslo:	Vaše	jméno	
-	 vzor	DIČ:	 pokud	máte	 zástupce,	 kterého	 jste	 uvedli	 v	 „hlavičce“	 smlouvy,	 jeho	 jméno,	
jinak	Vaše	jméno;	
-	Smlouvu	si	 ještě	 jednou	přečtěte,	zkontrolujte	vyplněné	údaje	a	vymazané	……	(tečky),	
místo	nichž	jste	doplnili	právě	zkontrolované	údaje;	
-	Smlouvu	prosím	vytiskněte	ve	dvou	kopiích;	
-	Vytisknutou	 smlouvu	prosím	podepište	nad	 slovy	 „podpis	 (razítko)	 dárce“		na	obou	
výtiscích:	
-	vzor	rodné	číslo:	Vy	osobně,	
-	vzor	DIČ:	pokud	máte	zástupce,	pak	smlouvu	podepisuje	zástupce,	jinak	Vy	osobně.	
		
Po	vyplnění	si	smlouvu	vyfoťte/uložte,	budete	mít	k	dispozici	vaše	konkrétní	platební	
údaje	pro	poskytnutí	finančního	daru,	protože	smlouvy	budeme	vracet	až	v	průběhu	
června	či	prázdnin	–	dle	situace.	
	
b)	vyplnění	smlouvy	ručně:	
-	Smlouvu	si	prosím	pečlivě	přečtěte;	
-	V	případě	potřeby	si	prosím	doplňte	….	(tečky)	pro	vyplnění	potřebných	údajů;	
-	Smlouvu	prosím	vytiskněte	ve	dvou	kopiích;	
-	Smlouvu	prosím	vyplňujte	VELKÝM	TISKACÍM	PÍSMEM	
-	Vaše	údaje	(čl.	I.	-	„hlavička“	smlouvy):	
-	vzor	rodné	číslo:	Vaše	 jméno,	adresou	 je	údaj	o	 trvalém	pobytu	stejně	 jako	v	daňovém	
přiznání	 nebo	 dokladech	 totožnosti	 („ID“),	 Vaše	 rodné	 číslo,	 číslo	 účtu,	 z	něhož	 budete	
peníze	převádět	
-	 vzor	 DIČ:	 název	 tzv.	 firmy	 nebo	 Vaše	 jméno,	 sídlo	 je	 adresa	 tzv.	 firmy	 stejně	 jako	
v	daňovém	přiznání,	nikoli	Váš	trvalý	pobyt	nebo	skutečná	adresa,	pokud	máte	zástupce,	
uveďte	jej.	
-	Výše	 finančního	daru	 (čl.	 II.	 odst.	1	 smlouvy):	doplňte	prosím	číslovkou	a	 slovem	výši	
daru,	která	je	alespoň	ve	výši,	kterou	jste	uvedli	v	dotazníku	k	párové	výuce;	
-	 Variabilní	 symbol	 (čl.	 II	 odst.	 2	 smlouvy):	 je	 variabilním	 symbolem	 Vašeho	 dítěte	 /	
Vašich	dětí,	jiné	číslo,	prosím	neuvádějte,	nevede	k	identifikaci;	



-	Volba	počtu	plateb	pro	poskytnutí	daru	(čl.	II	odst.	2	smlouvy):	někteří	z	vás	v	dotazníku	
uvedli,	 že	mají	 zájem	 o	 poskytnutí	 daru	 v	 několika	 částech,	 nabízíme	 proto	 následující	
modely	počtu	plateb:	
-	jednorázová	platba	se	splatností	do	čtrnácti	dnů	od	podpisu	smlouvy	
-	platba	ve	dvou	částech	se	splatností	do	čtrnácti	dnů	od	podpisu	smlouvy	a	k	15.11.2021		
-	 platba	 ve	 čtyřech	 částech	 se	splatností	 do	 čtrnácti	 dnů	 od	 podpisu	 smlouvy,	 k	 15.9.,	k	
15.11.2021	a	15.1.2022		
-	platba	v	deseti	částech	se	splatností	1.	části	daru	do	čtrnácti	dnů	od	podpisu	smlouvy	a	
následně	 ke	 každému	 15.	 dni	 následujícího	 kalendářního	 měsíce,	ve	 kterém	 byla	
poskytnuta	1.	část	daru	-	optimálně	červen	2021	-	březen	2022.	
-	 Vyberte	 si	 proto	 prosím	 vyhovující	 variantu	 poskytnutí	 daru	 tak,	 že	 jednoznačně	
zakroužkujete	 jedno	 z	 písmen	 A	 až	 D.	 Pokud	možnost	 neoznačíte,	 bude	 podle	 smlouvy	
platit,	že	dar	poskytnete	jednorázově;		
-	Datum	 prosím	 vyplňte,	 jen	 v	levé	 části	 nad	 podpisem	 a	 jménem/názvem	 dárce.		
V	pravé	části	doplníme	datum	a	podpis	 s	 razítkem	za	spolek	 jako	1.	 červen	2021,	
protože	dnem	podpisu	začíná	běžet	předpokládaná	doba	pro	poskytnutí	finančního	
daru	nebo	jeho	části	(splatnost)		
-	Nad	slova	„název/jméno	dárce“	doplňte	prosím	také	VELKÝM	TISKACÍM	PÍSMEM	
-	vzor	rodné	číslo:	Vaše	jméno	
-	 vzor	DIČ:	 pokud	máte	 zástupce,	 kterého	 jste	 uvedli	 v	 „hlavičce“	 smlouvy,	 jeho	 jméno,	
jinak	Vaše	jméno	
-	Smlouvu	si	ještě	jednou	přečtěte	a	zkontrolujte	vyplněné	údaje;	
-	Smlouvu	prosím	na	obou	výtiscích	podepište	nad	slovy	„podpis	(razítko)	dárce“:	
-	vzor	rodné	číslo:	Vy	osobně,	
-	vzor	DIČ:	pokud	máte	zástupce,	pak	smlouvu	podepisuje	zástupce,	jinak	Vy	osobně.	
		
Po	vyplnění	si	smlouvu	vyfoťte/uložte,	budete	mít	k	dispozici	vaše	konkrétní	platební	
údaje	pro	poskytnutí	finančního	daru,	protože	smlouvy	budeme	vracet	až	v	průběhu	
června	či	prázdnin	–	dle	situace.		
	


