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Informace k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
Vláda České republiky na svém zasedání v pondělí 25. května 2020 schválila návrh zákona,
kterým se mění některé daňové zákony a výrazně se dotýkají i sportovního prostředí. Proto
přinášíme výklad Národní sportovní agentury, který je určen zejména pro sportovní
organizace organizující sportovní události, společnosti provozující lyžařské areály, turecké
lázně, sauny nebo solné jeskyně.
„Za sportovní prostředí plně podporuji a souhlasím s návrhem paní ministryně financí, aby
došlo ke snížení DPH u sportovních aktivit a událostí, jako jsou například sportovní zápasy,
vstupy do lyžařských areálů nebo saun. Toto jednoznačně pomůže sportovnímu prostředí
zasaženého epidemiologickou krizí,“ řekl předseda Národní sportovní agentury Milan
Hnilička.
•
•
•
•

Vláda dne 25. května 2020 projednala a schválila návrh zákona, kterým se mění
některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.
Vláda navrhuje, aby byl návrhu zákona projednán v Poslanecké sněmovně ve
zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.
Součástí návrhu je mimo jiné i změna Přílohy č. 2, respektive Přílohy č. 2a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Změnou příloh dojde ke změně sazby DPH z 15 % na 10 % např. u:“
- „poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události“;
- „použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem“;
- „osobní doprava lyžařskými vleky“;
- „služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní“;

Změnou zákona o daních z příjmů dojde k zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty u daní
z příjmů fyzických a právnických osob.
•
•
•

V současnosti si mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou
od základu daně až v následujících zdaňovacích obdobích.
Nově si budou moci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období
předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.
Pokud tedy poplatník vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si
moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
Díky tomu získá nárok na vrácení přeplatku daně či její části zaplacenou za tato
zdaňovací období.
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Výše uvedené se týká všech poplatníků daně z příjmu (fyzických i právnických osob),
u nichž podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích
přesáhnou výdaje příjmy a vykážou tak ztrátu.
Možnost uplatnění daňové ztráty se nevztahuje na obecně prospěšné společnosti
s výjimkou obecně prospěšných společností, které jsou vysokou školou nebo
poskytovateli zdravotních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních
služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby.(Na většinu osob působících ve
sportovním prostředí tak tato možnost dopadá).
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