
II. ODDÍL
V jednom přiznání vyplňte tuto přílohu v počtu 
- odpovídajícím počtu dárců v případě bezúplatného nabytí majetku, je-li poplatníkem nabyvatel (nejde o darování do ciziny)
- odpovídajícím počtu nabyvatelů v případě darování do ciziny, kdy je poplatníkem dárce
- odpovídajícím počtu spoluvlastníků v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se spoluvlastníky, s nimiž je 

poplatník v různých příbuzenských vztazích nebo jiném obdobném poměru 
- jeden při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se spoluvlastníky, je-li poplatník s nimi všemi ve stejném příbuzenském 

vztahu nebo jiném obdobném poměru (seznam všech spoluvlastníků uveďte na samostatné příloze IV. ODDÍLU) 
1. Údaje o DÁRCI

Údaje o SPOLUVLASTNÍKOVI / SPOLUVLASTNÍCÍCH, s nimiž se dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
vypořádává poplatník daně z I. Oddílu
Údaje o NABYVATELI, jde-li o darování do ciziny

Příloha č. 1 k přiznání k dani darovacíDaňové identifi kační číslo (příp. RČ/IČ)

A. Fyzická osoba*)

49 Příjmení

50 Jméno(-a) 51 Titul

52 Rodné číslo

/

59 Zaměstnání a adresa zaměstnavatele dárce

60 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr poplatníka k dárci (obdarovanému, spoluvlastníkovi)

B. Právnická osoba*)

61 Název právnické osoby

62 Právní forma

63 Identifi kační číslo

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
64 Příjmení

65 Jméno(-a) 66 Titul

67 Funkce

*) nehodící se škrtněte
1

58 Telefon E-mail

57 Stát

Adresa místa pobytu fyzické osoby
53 Obec 54 PSČ

55 Ulice, část obce

/
56 Číslo popisné / č. orientační

Sídlo právnické osoby 
68 Obec 69 PSČ

70 Ulice, část obce

/
71 Číslo popisné / č.orientační
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2
*) nehodící se škrtněte

 Řádek
Cenu v Kč vyplní

 b) Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Peněžní prostředky v české měně

Peněžní prostředky v cizí měně

Vklady na účtech u bank v české měně

Vklady na účtech u bank v cizí měně

Cenné papíry tuzemské

Cenné papíry zahraniční

Jiné pohledávky

Součet (ř. 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88)

Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b)
a případně odst. 6 zákona

poplatník fi nanční úřad

 Řádek

76

77

78

79

80

81

Dopravní prostředky

Umělecké sbírky, starožitnosti, drahé kovy a výrobky z nich, obrazy 
a jiná výtvarná díla, kožichy, lovecké a historické zbraně

Jiné movité věci

Součet (ř. 76 + 77 + 78)

Z ř. 79 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a)
a případně odst. 6 zákona

Cenu v Kč vyplní

poplatník fi nanční úřad

A. MOVITÝ MAJETEK, JINÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH A NEMOVITOSTI, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU 
 DÁRCE
 a)  Movité věci

Příloha č. 1 k přiznání k dani darovací

73 Telefon 74

72 Stát

75 E-mail

2. Údaje o nabytém majetku od dárce z tohoto II. Oddílu, uvedeného v ř. 49–50
Při tzv. darování do ciziny údaje o majetku darovaném nabyvateli uvedenému v ř. 49–50 
V případě DODATEČNÉHO PŘIZNÁNÍ uvádějte celé hodnoty, z nichž má být daň správně stanovena, nikoliv pouze hodnoty rozdílové.
V případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je předmětem daně bezúplatné nabytí majetku spoluvlastníkem nad hodnotu 
jeho podílu před vypořádáním. 
Uveďte rozdílové hodnoty, o něž spoluvlastník (poplatník daně) nabyl více, než činila hodnota jeho podílu před vypořádáním, a to takto:
– od každého jednotlivého spoluvlastníka uvedeného v ř. 49–50 každého II. Oddílu (při rozdílných příbuzenských vztazích 

k jednotlivým spoluvlastníkům),
 případně

– od spoluvlastníků celkem, je-li se všemi ve stejném příbuzenském vztahu 



Příloha č. 1 k přiznání k dani darovací

 Řádek

  91

  92

  93

  94

Majetková práva, kromě majetkových práv
osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona
Jiné majetkové hodnoty, kromě jiných majetkových hodnot
osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona

Jiný majetkový prospěch

Součet (ř. 91 + 92 + 93)

Cenu v Kč vyplní

poplatník fi nanční úřad

 Řádek

  95

  96

  97

  98

Nemovitosti a případné majetkové podíly z transformace 
družstev

Z ř. 95 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6

Z ř. 95 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle 
§ 23 odst. 2 zákona

Cenu v Kč vyplní

poplatník fi nanční úřad

  99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Cenu v Kč vyplní

poplatník fi nanční úřad

Movité věci

Z ř. 99 movité věci vydané podle zákona č. 403/1990 Sb., zákona 
č. 87/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb.

Vklady, cenné papíry, jiné pohledávky, peněžní prostředky

Z ř. 101 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b)
a případně odst. 6 zákona

Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch, 
kromě majetkových práv a jiných majetkových hodnot osvobozených 
podle § 19 odst. 6 zákona

Nemovitosti

Z ř. 104 majetek osvobozený podle § 23 odst. 2 zákona

Obchodní majetek celkem (ř. 99 + 101 + 103 + 104)

Převzaté závazky

Čisté obchodní jmění (ř. 108 – 109)

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník fi nanční úřad

Převod práv a povinností v obchodních společnostech a družstvech111

Řádek

 c) Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch

 d) Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev

 a) Podnik, obchodní společnost, družstvo

B. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU DÁRCE, A PODÍLY NA OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH

 b) Podíl společníka v obchodních společnostech a družstvech (obchodní podíl – převod práv a povinností)

3

Daňové identifi kační číslo (příp. RČ/IČ)
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 Řádek

126

127

128

129

130

Prokázané dluhy

Jiné povinnosti

Clo a daň placené při dovozu

Součet (ř. 126 + 127 + 128)

Cenu v Kč vyplní

poplatník fi nanční úřad

3. Údaje o prokázaných dluzích, jiných povinnostech, clu a dani placené při dovozu

 Řádek

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

Cenu v Kč vyplní

poplatník fi nanční úřad

D. CELKOVÁ HODNOTA BEZÚPLATNĚ NABYTÉHO MAJETKU

 Řádek

112

113

114

115

Movitý majetek celkem

Z ř. 112 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a) 
a případně odst. 6 zákona

Z ř. 112 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
a případně odst. 6 zákona

Cenu v Kč vyplní

poplatník fi nanční úřad

C. PŘEDCHOZÍ NABYTÍ MOVITÉHO MAJETKU DAROVÁNÍM OD TÉHOŽ DÁRCE
 V PRŮBĚHU DVOU PO SOBĚ JDOUCÍCH KALENDÁŘNÍCH ROKŮ

E. BEZÚPLATNÉ NABYTÍ POVOLENEK NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Celková hodnota movitého majetku, jiného majetkového 
prospěchu a nemovitostí (ř. 79 + 89 + 94 + 95 + 110 + 111 + 112)

Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a) 
a případně odst. 6 zákona
(z ř. 80 + 113)
Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
a případně odst. 6 zákona
(z ř. 90 + 102 + 114)

Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6 zákona 
(ř. 96 + 105)

Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle 
§ 23 odst. 2 zákona (ř. 97 + 106)

Majetek osvobozený od daně (ř. 117 + 118 + 119 + 120)

Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného
od daně (ř. 116 – 121)

Celková hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise 
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny

Z ř. 123 hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise 
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny  osvobozených podle 
§ 20 odst. 15 zákona 

Hodnota bezúplatně nabytých povolenek po odpočtu hodnoty 
osvobozených bezúplatně nabytých povolenek  (ř. 123-124)

 Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník fi nanční úřad


