
 

Pravidla Mezinárodního transpersonálního centra Holos pro příjem darů: 
 

Příjemce daru 
Příjemcem daru je Holos, z.ú. se sídlem Marie Dolanské 8/12, 746 01, Opava-Vlaštovičky, IČ: 

26639866 (dále jen Holos). Holos je zapsán v rejstříku ústavů u krajského soudu v Ostravě pod 

spisovou značkou U 213.  

Posláním Holosu je pečovat o duševní zdraví lidí při uplatňování holistického přístupu k životu, 

vědecky rozvíjet a prosazovat metody transpersonální psychologie a holistické medicíny. 

Pro naplňování svého poslání je definována činnost Holosu v zakládací listině:  

Účel ústavu  

Ústav bude provozovat tyto hlavní, společensky užitečné činnosti: 

a) Poradenství, psychologické poradenství a psychoterapie pro osoby 

o se specifickými psychosomatickými, psychologickými či psychiatrickými diagnózami  

o v obtížné životní situaci (rozvod, ztráta zaměstnání, úmrtí blízké osoby, apod.) 

o v akutním ohrožení života  

b) Poskytování chráněného prostředí pro výše uvedené osoby v rámci krátkodobých i 

dlouhodobých terapeutických programů 

c) Semináře osobnostního rozvoje jako prevence duševních potíží 

d) Volnočasové aktivity pro děti a pro dospělé  

e) Vzdělávací aktivity  

f) Výzkumná a vědecká činnost  

g) Publikační a osvětová činnost  

Dárce 
Dárce je fyzická nebo právnická osoba, která se rozhodla dobrovolně pomoci Holosu v naplňování 

jeho poslání formou peněžního daru ve smyslu občanského zákoníku.  

Způsob darování 
Darovat je možné formou bankovního převodu, v hotovosti nebo využitím platební brány na stránce 

www.holos.cz, nebo www.holoscentrum.cz.  

O poskytnutí jednorázového daru může být s dárcem uzavřena darovací smlouva. V případě 

pravidelných darů je dárci nejpozději do konce ledna následujícího roku vystaveno potvrzení o výši 

přijatých darů za kalendářní rok.  

Dárce má právo se rozhodnout, jestli chce být uveden ve veřejně dostupných materiálech nebo si 

údaje o své osobě nepřeje zveřejnit.  

Příjemce daru naplňuje podmínky stanovené zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, aby mohl 

dárce odečíst hodnotu daru od základu daně. 

Fyzické osoby jsou oprávněny si od základu daně odečíst až 10%, nejméně 1000,-- Kč. Právnické 

osoby jsou oprávněny si od základu daně odečíst až 5%, nejméně 2000,-- Kč. 

http://www.holos.cz/
http://www.holoscentrum.cz/


 

Využití daru 
Holos využívá přijaté dary pro naplňování svého poslání. Dárce může omezit využití daru na konkrétní 

účel, v takovém případě jej Holos využije pouze k tomuto účelu (například podpora konkrétní akce, 

konkrétního projektu atd.). Pokud dárce způsob využití daru neomezí, Holos jej využije dle svého 

uvážení na financování některé z jeho hlavní, společensky užitečné činnosti uvedené v zakládací 

listině.  

Holos se zavazuje nakládat s přijatými dary hospodárně a účelně.  

Příklady projektů, které jsou financovány pomocí darů: 

- Osvětový projekt o psychospirituální krizi „Z temnoty duše… světlo“. 

- Provoz Mezinárodního transpersonálního centra Holos – jediného zařízení určeného pro 

pomoc lidem v psychospirituální krizi s lůžkovou kapacitou. 

- Holotropic Art – výstavy holotropního umění. 

V případě, že dárce daruje na bankovní účet Holosu pro veřejnou sbírku (bankovní účet 

2900626286/2010) budou takto získané peníze využity výhradně pro splnění účelu veřejné sbírky, 

který zní: "Stavba Holos Centra v Opavě-Vlaštovičkách, určeného pro pomoc lidem v psychospirituální 

krizi a v jiných obtížných životních situacích". Veřejná sbírka je každoročně kontrolována Krajským 

úřadem pro Moravskoslezský kraj. Na veřejnou sbírku je možné darovat pouze bankovním převodem.  

Ochrana osobních údajů 
Holos shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne dárce v průběhu 

procesu darování. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou 

informace o osobě dárce, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Holos osobní 

údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném 

datovém úložišti. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s uvedeným zákonem o ochraně osobních 

údajů. Holos je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu 

jako zpracovatele. 

Holos zpracovává osobní údaje tak, že: 

- je sbírá pro využití za účelem uzavření darovací smlouvy, zaslání potvrzení o daru, informování 

dárce o využití daru apod. 

- uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů s dárci nebo pro 

vylepšování svých služeb a produktů 

- užívá k uplatňování a provádění zákonných povinností. 

Dárce je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely a 

to písemně. Holos je v takovém případě povinen bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro 

tyto účely. Nesouhlas lze vyslovit prostřednictvím e-mailové adresy hotarkova@holos.cz  

Přenos dat mezi počítačem zákazníka a serverem prodávajícího je během procesu darování 

zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat. 

V Opavě dne 14.11.2017 

Aktualizováno 11.12.2020 

Ing. Tomáš Váňa 

ředitel 


