Digitální kuchařka

DARUJTE TECHNIKU
aneb
podrobný manuál pro firmy, které chtějí darovat
nepotřebné počítačové vybavení

Dětem, které to potřebují
Vyřazené počítače nebo tablety mohou sloužit dál.

Jak darovat?
Jak na smlouvy a účetnictví?
Jak počítače připravit?

Kdo jsme

Česko.Digital je komunita špičkových vývojářů, designérů, produkťáků,
analytiků, marketérů a stratégů, kteří ve svém volném čase pomáhají
neziskovým organizacím i státu a mění tak Česko k lepšímu.

Projekt Učíme online je aktivitou neziskové organizace Česko.Digital ve
spolupráci s více než 18 organizacemi, které usilují o proměnu českého
školství skrze inovaci a digitalizaci.
Učíme online pomáhá školám, učitelům, rodičům i studentům co nejlépe
využít možnosti vzdáleného vzdělávání pomocí technologií. Dále pomáhá i
sociálně potřebným rodinám, aby měly pro vzdálené vzdělávání rovné
podmínky. Učíme online se snaží o rychlé a individuální zprovoznění online
výuky na školách, ukazuje učitelům, jak učit online a zajišťuje počítače pro
děti, které je potřebují. Aktuálně projekt zahrnuje tyto aktivity:
Technologická pomoc školám, webináře Učíme nanečisto a Sbírka
počítačů.
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Vyřazené počítače poslouží tisícům dětí
nejen pro online výuku, ale i doučování
Pandemie ukázala, že pro mnohé děti je online výuka nejen náročná, ale v
mnoha případech také nedostupná. Chybí počítače, notebooky nebo
tablety, na kterých by se děti mohly připojit k online výuce nebo se
připravit do školy a na přijímací zkoušky.

V řadě firem přitom existuje funkční
technika, již bylo po pár letech
potřeba obnovit. Staré stroje končí
ve skladu nebo ve sklepě. Směrnice
jsou směrnice a darování obnáší
moc práce.

Vyřazené počítače však mohou
být stále užitečné jinde. Třeba v
domácnostech dětí, které je
potřebují ke vzdělávání.

Právě teď čtete malou kuchařku, díky níž zjistíte, že darovat vysloužilou
techniku nemusí být vůbec těžké. Dočtete se, jak a komu darovat, jak
vyřešit smlouvy nebo jak na účetnictví.
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Proč darovat techniku dětem?

Neplýtváte

Máte dobrý pocit

Darovat můžete funkční
techniku, ale i takovou, která
potřebuje opravit. Zdrojů přece
jen není nekonečno a
upcyklace techniky je rozumné
řešení.

Můžete to vnímat jako CSR
aktivitu nebo jen dobrou věc,
kterou jste udělali pro někoho v
okolí. Tak či tak se stáváte
společensky zodpovědnou
firmou. Kéž by takových bylo víc.

Pomáháte nejen dětem

Snižujete si daně

Darovaná technika pomáhá
narovnat dětem příležitosti ve
vzdělání. Často je ale velkým
posunem pro celé rodiny.

Hodnotu darované techniky si
můžete odečíst ze základu daně z
příjmu. Více v kapitole Jak to
vyřešit v účetnictví.

Zlepšujete Česko
Digitální gramotnost dětí a jejich přístup k
informacím a technice jsou velkým
předpokladem pro digitalizované Česko v
budoucnosti. Darováním techniky otevíráte
dveře budoucnosti celé země.
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Jak darovat správně?

Firma

Učíme online

Nejlepší je darovat přímo v místě, kde působíte.
Pokud si s tím ale nevíte rady, můžete darovat
prostřednictvím naší Sbírky počítačů, pokud je
aktivní.

Firma

Škola

Domluvte se s místní školou, která techniku
předá nebo půjčí potřebným žákům.

Firma

Místní
neziskovka

Místní neziskovky umí pomoci s darováním
nebo techniku využít pro vlastní doučování dětí,
přípravu do školy nebo na přijímačky.

Firma

Krajská nebo
celostátní neziskovka

Některé neziskovky působí po celém kraji nebo
dokonce na republikové úrovni.
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Jakou techniku darovat?
Technika

Notebooky

Tablety

Osobní počítače

Ideálně s licencovaným operačním systémem Windows 7 nebo
10, min. 4 GB RAM, 120 GB HDD.

Příslušenství

Kamery

Kabely

Myš

CZ klávesnice

Co je dobré vědět
Ne v každé škole nebo neziskovce jsou počítačoví odborníci. Pokud můžete,
darujte techniku ready-to-use bez nutnosti složité instalace.

Co dělat, když není technika tip-ťop?
Pokud je technika funkční, ale není kompletní (například chybí adaptéry), je
vhodné nabídnout ji organizacím, které budou schopny najít prostředky a
příslušenství dokoupit.
V případě, že techniku je potřeba zkontrolovat, opravit či repasovat, je možností
oslovit servisní společnosti jako například Datasys, díky kterým můžete vyřešit
problém s darováním ne plně funkční techniky.
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Jak zabezpečit data a vyčistit techniku?
Data jsou tím nejcennějším, co dnešní společnosti mají. Připravili jsme proto
návod, jak připravit techniku k bezpečnému darování bez rizika úniku dat.

Specializované programy na vymazání dat
První možností je výmaz medií specializovanými programy s
vícenásobným přepisem úložiště.
Navržený postup musí zajistit bezpečné vymazání dat a ochranu proti
případnému obnovení, pomocí specializovaného nástroje (KillDisk) pro
výmaz médií.
Výmaz a přepis je založen na doporučení US Department of Defense in
the clearing and sanitizing standard DoD 5220.22-M a aktualizace
Guidelines for Media Sanitization (NIST Special Publication 800-88
Revision 1). Celý postup určený pro IT administrátora a některá
doporučení najdete zde.
V případě, že nemáte zkušenosti s výmazem dat, lze oslovit
specializované firmy, které se profesionálním mazáním dat zabývají. Ke
svým službám nabízejí i certifikaci, jež zaručuje správnost vymazání.

Výměna disků
Další efektivním řešením je výměna použitých disků za nové. Díky tomu
bude technika sloužit ještě déle a vy se nemusíte bát, že jste nějaká data
zapomněli. V takovém případě je vhodné obrátit se na organizace, které
budou schopny poskytnout nebo najít finanční prostředky a příslušenství
dokoupit. Zkusit můžete Člověka v tísni nebo jiné celostátní organizace.
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Jak na smlouvy?
I když poskytnutí daru je potřeba prokázat písemným dokladem, samotný
doklad nemá předepsaný název. V praxi se nejčastěji používá např. darovací
smlouva nebo potvrzení o daru.

Vzor smlouvy

Vzor potvrzení o daru

Potvrzení by mělo obsahovat tyto údaje
(dle pokynu GFŘ-D-22 K § 15 bod 2):
kdo je příjemcem bezúplatného plnění – tj. identifikace příjemce daru je
„nezisková organizace” – doporučujeme kompletní název, tak jak je v rejstříku
vč. dodatku, adresu sídla a IČ u právnických osob, jméno a příjmení, adresu
trvalého bydliště a datum narození u fyzických osob,
hodnota bezúplatného plnění – vyčíslení hodnoty daru, nejlépe v Kč,
předmět bezúplatného plnění – konkrétní popis toho, co bylo darováno –
peněžní prostředky, popis věcného daru nebo poskytnuté služby, účel, na
který bylo bezúplatné plnění poskytnuto – účel by měl být specifikován co
nejkonkrétněji tak, aby nebylo pochybností, že šlo o účel daný zákonem o
daních z příjmů. Doporučujeme se vyhnout vágním popisů typu „na účely, za
kterými je spolek zřízen“ apod.,
datum poskytnutí – datum, kdy byl dar poskytnut, tj. datum předání daru.

Jak správně určit hodnotu nepeněžního daru?
Výše daru se zjišťuje oceněním podle zákona o oceňování majetku (zákon č.
151/1997 Sb.). Pokud dar poskytne právnická osoba, pak je hodnotou daru
daňová zůstatková cena odpisovaného hmotného a nehmotného majetku a
účetní hodnota ostatního majetku.
U fyzických osob platí, že nepeněžní dary mohou být oceněny jejich cenou,
pokud je známa. Konkrétně to znamená pořizovací cenu daru doloženou
dokladem o pořízení, např. účtenkou. Pokud známa není a nedá se doložit, pak
je třeba postupovat v souladu se zněním zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku, který rozebírá stanovení ceny obvyklé pro daný produkt.

Specifika darování pro státem založené organizace
Organizace založené státem nebo územním samosprávným celkem mají podle
zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. povinnost uveřejňovat smlouvy v
registru smluv. Je potřeba do smlouvy zahrnout domluvu o zveřejnění smlouvy v
registru smluv.
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Jak to vyřešit v účetnictví?
Poskytnuté dary je potřeba správně účtovat. Dary z provozní oblasti se
účtují jako nedaňový náklad v nákladovém účtu skupiny 54 – Jiné provozní
náklady. U hmotných nepeněžních darů účtujeme účetní hodnotu
darovaných zásob. Na druhé straně je při splnění zákonných podmínek
možné uplatnit dar jako odčitatelnou položku od základu daně.

Možnost odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce
Podle zákona o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) je možné provést
odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce.

Pro fyzické osoby:
hodnota daru minimálně 2 % ze základu daně nebo alespoň 1.000 Kč
maximálně 15 % ze základu daně

Pro právnické osoby:
hodnota daru minimálně 2.000 Kč
maximálně 5 % ze základu daně
odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem
podnikání
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Děkujeme, že pomáháte
měnit Česko k lepšímu!

Odměnou za darování techniky není jen vděčnost
dětí, kterým jste pomohli objevit digitální svět. Je
jí také vědomí, že jste to byli právě vy, kdo dnes
pomohl zlepšit digitální gramotnost naší
společnosti a posunout nás na cestě k
modernímu Česku.

