Vážení rodiče, vážení příznivci našeho gymnázia,
rádi bychom Vás oslovili v souvislosti s následující prosbou.
Jako projev poděkování za naši dobrou práci s dětmi čas od času dostaneme
sponzorské dary, kterých si velmi vážíme a chceme za ně poděkovat. Zatím se
jednalo o finanční příspěvky, z nichž jsme pořídili drobné vybavení pro žáky,
případně jsme peníze využili k zajištění různých projektů. Při plánování letošního
školního roku jsme si určili několik cílů, které bychom rádi zrealizovali právě za
pomoci sponzorských darů. S těmi bychom Vás teď rádi seznámili.
1. V rámci materiálního vybavení chceme zřídit přístřešek na jízdní kola, zastřešit
vydlážděné prostranství u školního hřiště za účelem venkovní výuky, pořídit 2 nové
žíněnky pro tělesnou výchovu a přestavět školní bufet.
2. Před 5 lety byl při gymnáziu zřízen nadační fond Blog Trust, který pomáhá škole
v těchto oblastech:
a) podpora talentovaných žáků
b) podpora uměleckých a sportovních aktivit žáků
c) výroba materiálů propagujících Gymnázium Blovice
d) příležitostné vydávání knih
e) vydávání časopisu s odbornými příspěvky
f) produkce hudebních záznamů
g) pořádání kulturních a sportovních akcí
Na sklonku letošního kalendářního roku plánujeme z prostředků Blog Trustu vydat
sborník literárních děl našich žáků, od příštího školního roku uvažujeme o tom, že
činnost nadačního fondu rozšíříme o poskytování stipendií vynikajícím žákům školy.
Také prostředky z tohoto fondu jsou výhradně sponzorskými dary.
K pomoci se zajištěním všech těchto cílů bychom rádi vyzvali rodiče, případně ostatní
příznivce našeho gymnázia. Uvítáme jakoukoli pomoc, lze přispět i formou návrhu,
zhotovení určité věci či jinak. Budeme rádi i za další podněty. Chceme, aby se děti,
které u nás prožijí několik let, cítily ve škole dobře.
Otázky související s případným sponzoringem

Jaké jsou podmínky pro sponzoring?
Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanoví jiné podmínky pro fyzické osoby a jiné
pro osoby právnické (s.r.o., a.s., apod.)
Fyzické osoby
- hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
- maximálně 10% ze základu daně
Právnické osoby
- hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
- maximálně 5% ze základu daně
- odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

Uplatní daňový odpočet i zaměstnanec?
Ano, uplatní. Zaměstnanec předloží vždy v lednu svému zaměstnavateli doklady o
poskytnutých darech v předchozím roce a zaměstnavatel mu v rámci ročního
zúčtování záloh na daň z příjmu vrátí příslušný přeplatek na dani zpravidla s
únorovou nebo březnovou mzdou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové
přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.
Mohu ovlivnit účel použití daru?
Ano, jako doklad o poskytnutí daru uzavřete s gymnáziem jednoduchou darovací
smlouvu a v té je možno ujednat i konkrétní účel použití daru, který je pak pro
obdarovaného závazný.
Mohu poskytnout věcný dar?
Ano, je však předem třeba se dohodnout o konkrétním předmětu daru. Gymnázium
může přijmout věcný dar jen s předchozím souhlasem zřizovatele.
Z tohoto pohledu je praktičtější poskytnout dar finanční a domluvit se na pořízení
příslušných věcí, případně ponechat výběr na gymnáziu.
Budou jména sponzorů uváděna veřejně?
Záleží na přání každého sponzora a na vzájemné dohodě. Každý případný
sponzoring budeme projednávat ústně.
Děkujeme za pochopení a pomoc.
Jakékoli další případné dotazy rádi zodpovíme na tel. č. 371 522 053, případně
prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese gymnazium@gblovice.cz.

