
IV. 

Důvodová zpráva 

I. Obecná část 

1. Zhodnocení platného právního stavu 
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen. 

Pokud výdaje poplatníka převyšují jeho příjmy, je rozdíl daňovou ztrátou, viz § 38n zákona 
o daních z příjmů. Ustanovení § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů obsahuje speciální 
ustanovení týkající se daňové ztráty pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob; u těchto 
poplatníků vznikne daňová ztráta pouze v případě, že výdaje přesáhnou příjmy podle § 7 nebo 
§ 9, tedy příjmy ze samostatné činnosti nebo příjmy z nájmu. V případě dílčího základu daně 
ze závislé činnosti podle § 6, dílčího základu daně z příjmů z kapitálového majetku podle § 8 
a  dílčího základu daně z ostatních příjmů podle § 10 daňová ztráta vzniknout nemůže. 

Podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů v dosavadním znění lze vyměřenou daňovou ztrátu 
odečíst od základu daně jako odčitatelnou položku, a to nejpozději v 5 zdaňovacích obdobích 
bezprostředně následujících po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta vyměřena. Pro 
poplatníky daně z příjmů fyzických osob platí opět speciální úprava uvedená v § 5 odst. 3 
zákona o daních z příjmů v dosavadním znění, podle které lze daňovou ztrátu odečíst od 
základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 10, tedy s výjimkou dílčího 
základu daně ze závislé činnosti (§ 6). 

V rámci uvedených 5 zdaňovacích období tedy poplatník může snížit základ daně o částky 
v souhrnu se rovnající vyměřené daňové ztrátě, přičemž rozdělení této odčitatelné položky mezi 
uvedených 5 zdaňovacích období, případně její částečné či plné nevyužití, je na volbě 
poplatníka. Své rozhodnutí může poplatník i zpětně měnit, a to prostřednictvím podání 
dodatečného daňového přiznání. Do 5 zdaňovacích období se přitom nepočítají období, za která 
se podává daňové přiznání, přičemž za taková období se daňová ztráta také může uplatnit jako 
odčitatelná položka, viz pokyn GFŘ D-22. 

K zajištění této možnosti z procesního hlediska slouží § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů, 
který stanoví speciální pravidlo pro určení lhůty pro stanovení daně oproti obecné úpravě 
v daňovém řádu. Podle tohoto ustanovení lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, ve 
kterém daňová ztráta vznikla, a za všechna zdaňovací období, za která bylo možné tuto daňovou 
ztrátu uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně, končí až současně se lhůtou pro 
stanovení daně za poslední zdaňovací období, za které bylo možné daňovou ztrátu nebo její část 
uplatnit. 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 
a vysvětlení její nezbytnosti  
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 

V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým 
koronavirem SARS-CoV-2 vyhlásila vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 
Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví na 
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území České republiky nouzový stav od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. 
V rámci vyhlášeného nouzového stavu je realizována řada omezujících opatření, která mají 
nebo mohou mít negativní dopad na podnikání. Tyto negativní dopady spočívají jednak přímo 
v nařízení uzavření provozoven, jednak v povinnosti přijmout opatření, která provoz 
podnikatelské činnosti ztěžují. Negativní dopady se budou projevovat propadem příjmů, který 
se projeví okamžitě po zavedení výše uvedených opatření, nicméně bude pravděpodobně 
přetrvávat i nějakou dobu po jejich skončení. 

Jako jedno z opatření ke zmírnění dopadů této situace na poplatníky se navrhuje rozšířit 
možnost uplatnění stanovené daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to i na 
zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, za které byla daňová ztráta stanovena. 
Nejedná se o jednorázové opatření, nýbrž o vestavěný automatický stabilizátor v zákoně 
o daních z příjmů použitelný při náhlých ekonomických propadech. Fungování tohoto 
mechanismu předpokládá, že zaplacená kladná daňová povinnost stanovená v minulosti 
představuje po zpětném uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně buď 
zcela, nebo zčásti (v závislosti na výši dosažené ztráty) přeplatek na dani z příjmů. 

Daňovou ztrátu bude nově možno uplatnit i ve zdaňovacích obdobích a obdobích, za která se 
podává daňové přiznání, započatých v období 2 let před začátkem zdaňovacího období, za které 
byla stanovena. Tato formulace byla zvolena z důvodu, že lépe zajišťuje uplatnění daňové 
ztráty vůči základu daně za uvedené dvouleté období, ve kterém nemusí být vždy právě 2 
zdaňovací období, a to zejména s ohledem na vymezení zdaňovacích období poplatníků daně 
z příjmů právnických osob v § 21a zákona o daních z příjmů a na existenci období, za která se 
podává daňové přiznání. Zároveň byla změněna i formulace týkající se uplatnění daňové ztráty 
v obdobích následujících po období, za které byla daňová ztráta stanovena. I v tomto případě 
se nově stanoví, že stanovenou daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu 
daně ve zdaňovacích obdobích a obdobích, za která se podává daňové přiznání, která započala 
v období 6 let po skončení období, za které byla daňová ztráta stanovena. Neuplatní se tedy již 
pravidlo stanovené nyní v pokynu GFŘ D-22, podle kterého se do 5 zdaňovacích období, za 
která bylo možné daňovou ztrátu uplatnit, nepočítala období, za která se podává daňové 
přiznání; podle navrhované právní úpravy nebude rozhodné, v kolika zdaňovacích obdobích 
nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, byla již daňová ztráta uplatněna jako 
položka odčitatelná od základu daně, bude se zohledňovat pouze to, zda dané období započalo 
do 6 let od skončení období, za které byla daňová ztráta stanovena, nebo do 2 let před jeho 
počátkem. Období, ve kterém musí začít období, za které lze daňovou ztrátu uplatnit jako 
položku odčitatelnou od základu daně po období, za které byla stanovena, je nově stanoveno na 
6 let, aby byla kompenzována skutečnost, že dosavadních 5 zdaňovacích období se de facto 
prodlužovalo o mezi ně vložená období, za která se podává daňové přiznání. 

K uplatnění daňové ztráty „zpětně“ je nutné, aby poplatník podal dodatečné daňové přiznání za 
zdaňovací období (nebo období, za které se podává daňové přiznání) předcházející 
zdaňovacímu období, za které je ztráta stanovena. Jestliže u poplatníka probíhá daňová 
kontrola, lze v rámci stanovení daně uplatnit vyšší odčitatelné položky, tedy i pravomocně 
stanovenou daňovou ztrátu. Poplatník tak sníží svůj základ daně za dané zdaňovací období 
předcházející období, za které je daňová ztráta stanovena, a tedy i svou daňovou povinnost. 
Pokud již daň za toto zdaňovací období zaplatil, vznikne mu přeplatek ve výši rozdílu mezi 
zaplacenou daní a dodatečně stanovenou daňovou povinností, o jehož vrácení může v případě, 
že přeplatek bude vratitelným přeplatkem, požádat, viz § 154 a 155 daňového řádu. I na 
zdaňovací období, za která lze uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu 
daně a která předchází zdaňovacímu období, za které daňová ztráta byla stanovena, se bude 
vztahovat pravidlo, že lhůta pro stanovení daně skončí až současně se lhůtou pro stanovení daně 
za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku uplatnit, 
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to však nebude platit, pokud poplatník za tato předcházející zdaňovací období daňovou ztrátu 
neuplatní. 

Stejně jako v případě použití daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně ve 
zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období, za které byla stanovena, se 
v případě navrhované změny jedná jen o jiné časové rozložení daňové povinnosti, ale součet 
daňových povinností poplatníka za období, za které daňová ztráta vznikla, a za všechna 
zdaňovací období, za které může být uplatněna jako odčitatelná položka, se nezmění. Možností 
uplatnit daňovou ztrátu „zpětně“ a získat tak ve formě zdanitelného přeplatku za uplynulá 
zdaňovací období zpět již zaplacenou daň však bude docíleno toho, že poplatník dostane 
finanční prostředky v době, kdy je nejvíce potřebuje. 

Pro současnou situaci z navrhované úpravy mimo jiné vyplývá, že pokud bude poplatníkovi na 
základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání daně z příjmů za 
zdaňovací období 2019 z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, může 
v souvislosti se stanovením daňové ztráty za zdaňovací období 2020 podat dodatečné daňové 
přiznání za zdaňovací období 2019, na kterém daňovou ztrátu vyměřenou za zdaňovací období 
2020 uplatní, čímž sníží základ daně i již stanovenou daňovou povinnost. V kombinaci 
s možným posečkáním daně a prominutím záloh tak může nastat situace, že poplatník nebude 
nucen v průběhu roku 2020 platit žádné finanční prostředky související s daní z příjmů 
a usnadní se mu tak řešení obtížné ekonomické situace. V případě, že situace bude pro 
poplatníka opravdu složitá a dosažená ztráta bude vyšší než základ daně v roce 2019, bude moci 
po stanovení daňové ztráty za rok 2020 požádat i o vrácení daně za rok 2018 (poplatník však 
může samozřejmě zvolit i variantu, že daňovou ztrátu uplatní pouze vůči základu daně za rok 
2018, případně ji rozloží mezi roky 2018 a 2019 podle svého uvážení). Navíc je Rozhodnutím 
o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události č. j. MF-
7108/2020/3901-2 (FZ č. 4/2020) prominuta pokuta podle § 250 daňového řádu za opožděné 
daňové tvrzení, pokud by daňové přiznání za zdaňovací období 2019 bylo podáno opožděně 
a finanční úřady ve zdůvodněných případech povolují bezúročné posečkání daně, což 
poplatníkům umožňuje využití výše popsané možnosti bez jakýchkoliv dodatečných nákladů.       

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním 
pořádkem 
Základní meze pro uplatňování právních předpisů stanoví Ústava a Listina základních práv 
a svobod (dále jen „Listina“). 

Podle čl. 2 odst. 3 Ústavy slouží státní moc všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, 
v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Podle čl. 2 odst. 2 Listiny lze státní moc uplatňovat 
jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. 
Povinnosti mohou být také ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích 
a jen při zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny). K tomu se v daňové oblasti 
uplatní ještě ustanovení čl. 11 odst. 5, které stanovuje, že daně a poplatky lze ukládat jen na 
základě zákona.  

Přezkumu ústavnosti zákonné úpravy daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění 
se Ústavní soud věnoval již mnohokrát, např. v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02, Pl. ÚS 12/03 či 
Pl. ÚS 7/03 (vyhlášeném pod č. 512/2004 Sb.). Z této judikatury vyplývá, že: 

1. Z ústavního principu dělby moci (čl. 2 odst. 1 Ústavy), jakož i z ústavního vymezení 
zákonodárné moci (čl. 15 odst. 1 Ústavy), plyne pro zákonodárce široký prostor 
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pro rozhodování o předmětu, míře a rozsahu daní, poplatků a peněžitých sankcí. 
Zákonodárce přitom nese za důsledky tohoto rozhodování politickou odpovědnost. 

2. Jakkoli je daň, poplatek, příp. peněžitá sankce veřejnoprávním povinným peněžitým 
plněním státu, a tedy zásahem do majetkového substrátu, a tudíž i vlastnického práva 
povinného subjektu, bez naplnění dalších podmínek nepředstavuje dotčení v, ústavním 
pořádkem chráněné, vlastnické pozici (čl. 11 Listiny, čl. 1 Dodatkového protokolu 
č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod). 

3. Ústavní přezkum daní, poplatků a peněžitých sankcí zahrnuje posouzení z pohledu 
dodržení kautel plynoucích z ústavního principu rovnosti, a to jak neakcesorické 
(čl. 1 Listiny), tj. plynoucí z požadavku vyloučení svévole při odlišování subjektů 
a práv, tak i akcesorické v rozsahu vymezeném v čl. 3 odst. 1 Listiny. K principu 
rovnosti Ústavní soud ve své konstantní judikatuře uvádí, že se nejedná o kategorii 
absolutní, nýbrž relativní (srov. Pl. ÚS 22/92). 

4. Je-li předmětem posouzení ústavnost akcesorické nerovnosti vzhledem k vyloučení 
majetkové diskriminace, případně toliko posouzení skutečnosti nepředstavuje-li daň, 
poplatek nebo jiná peněžitá sankce případný zásah do práva vlastnického (čl. 11 
Listiny), je takový přezkum omezen na případy, v nichž hranice veřejnoprávního 
povinného peněžitého plnění jednotlivce státu, vůči majetkovému substrátu 
jednotlivce, nabývá škrtícího (rdousícího) působení. Jinými slovy ke škrtícímu 
(rdousícímu) působení dochází, má-li posuzovaná daň, poplatek nebo peněžitá sankce 
ve svých důsledcích konfiskační dopady ve vztahu k majetkové podstatě jednotlivce. 

Nad rámec výše uvedeného Ústavní soud zejména v novější judikatuře v určitých případech 
v daňové oblasti provádí test proporcionality (např. při zásahu do práva na ochranu soukromí), 
nebo test racionality (např. při zásahu do práva na podnikání).  

Navrhovaná právní úprava je tak z výše uvedených hledisek plně v souladu s ústavním 
pořádkem České republiky, a to i s judikaturou Ústavního soudu, vztahující se k této 
problematice. 

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky 
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské 
unii 
Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s právem Evropské unie a ustanovení navrhované 
právní úpravy nezakládají rozpor s primárním právem Evropské unie ve světle ustálené 
judikatury Soudního dvora Evropské unie. 

S poukazem na sekundární právo Evropské unie lze konstatovat, že také v tomto ohledu 
předkládaná právní úprava respektuje závazky, které pro Českou republiku v této oblasti 
z členství v Evropské unii vyplývají. 

V daňové oblasti je nutné zdůraznit, že třebaže legislativa přímých daní zůstává v pravomoci 
členských států a obecně nepodléhá na úrovni Evropské unie celkové harmonizaci, čl. 115 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) stanovuje, že „Rada na návrh Komise 
[...] přijímá směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají 
přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu.“ Vzhledem k absenci jiných ustanovení 
SFEU, která by Evropské unii svěřovala pravomoc v oblasti legislativy zdanění příjmů, je 
zde pravomoc Rady přijímat směrnice podle čl. 115 SFEU dána pouze v rozsahu, v jakém 
je nezbytné odstranit překážky při vytváření nebo zajištění fungování vnitřního trhu. 
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Kromě článku 115 SFEU jako základu pro harmonizaci v oblasti přímých daní jsou členské 
státy povinny při výkonu svých pravomocí respektovat principy dané SFEU (zejména články 
19 SFEU, 45 SFEU, 49 SFEU, 56 SFEU, 63 SFEU) a dbát na to, aby nedocházelo 
k neodůvodněné diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo neodůvodněnému omezování 
volného pohybu osob, služeb a kapitálu nebo svobody usazování, jak bylo opakovaně 
potvrzeno Soudním dvorem EU. Navrhovanou právní úpravou budou tyto principy plně 
respektovány. 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Navrhovaný zákon je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, 
podle čl. 10 Ústavy. 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované 
právní úpravy 
V této části jsou uvedeny předpokládané hospodářské a finanční dopady navrhovaných změn 
právní úpravy na veřejné rozpočty a dopady na daňové subjekty a správce daně, jakožto hlavní 
adresáty navrhovaných změn právní úpravy. 

Dopady na veřejné rozpočty jsou dopady jednak na státní rozpočet a jednak na ostatní veřejné 
rozpočty, což jsou především rozpočty krajů a obcí. Zvlášť jsou vyčleněny dopady na správce 
daně, které zahrnují zejména náklady na implementaci právní úpravy. Dopady na daňové 
subjekty představují především dopady na podnikatelské prostředí a sociální dopady, včetně 
dopadů na rodiny a dopady na specifické skupiny obyvatel. 

Dopad na veřejné rozpočty 

Předpokládá se jednorázový negativní dopad na veřejné rozpočty v roce 2021 v celkové výši 
22 mld. Kč, z toho u daně z příjmů právnických osob ve výši 20 mld. Kč na úrovni veřejných 
rozpočtů (z toho 13,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu a 6,5 mld. Kč na úrovni obcí a krajů) 
a u daně z příjmů fyzických osob ve výši 2 mld. Kč (z toho 1,6 mld. Kč na úrovni státního 
rozpočtu a 0,4 mld. Kč na úrovni obcí a krajů). Při tvorbě odhadu dopadu rozšíření možností 
pro uplatnění stanovené daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to i za 
zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém byla tato ztráta vykázána, se 
vycházelo mimo jiné z odhadu možné výše ztráty vyvolané očekávaným negativním 
ekonomickým vývojem v roce 2020 způsobeným opatřeními vlády České republiky 
zaváděnými k zastavení šíření nákazy nemoci COVID-19.  S ohledem na tato opatření byla 
expertním odhadem vybrána nejrizikovější odvětví v České republice, která by mohla za 
zdaňovací období 2020 nově vykázat ztrátu, a to především s ohledem na jejich pravidelně 
vykazovanou výši daňové povinnosti v minulých letech. Aktuálně předpokládaný dopad se 
může v budoucnu výrazně změnit, a to s ohledem na další vývoj pandemie a možné zavedení 
dalších opatření i na finančních trzích, která mohou mít vliv i na dosud nejziskovější sektory 
v české ekonomice, jako je např. bankovnictví.  Současně nejsou známy ani dopady 
v mezinárodním obchodu a návazně průmyslu. Odhad dopadu bude proto v budoucnu 
aktualizován. 
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Dopad na správce daně 

Dopad na správce daně bude spočívat zejména v adekvátní úpravě informačního systému ADIS, 
daňového portálu EPO, a to ve vazbě na zpracování daňového přiznání a dodatečného daňového 
přiznání.  Úprava svým rozsahem nebude marginální, neboť zasahuje nejen všechna období 
budoucí (nejedná se o časově omezený instrument), ale i období minulá, za něž daň již 
stanovena byla. Současně má tato úprava široké konsekvence, kdy dochází nejen k rozšíření 
možnosti uplatnění daňové ztráty zpětně, ale dochází k úpravě vymezení 6 let, kdy lze daňovou 
ztrátu uplatnit v následujících obdobích, což bude mít za následek úpravu stávajících 
a dopracování nových parametrů kontrol. Je zasažen algoritmus lhůty pro stanovení daně a 
je zaváděna nová fikce, kterou je třeba zařadit do kontextu ostatních procesních ustanovení. 
Všechny tyto souvislosti v případě, že je nebude možné vyhodnotit automatizovaně, navýší 
administrativní náročnost zpracování podaných tvrzení na úrovni správce daně. S ohledem na 
široký záběr úprav a jejich finanční náročnost lze předpokládat realizaci v delším časovém 
horizontu, což přinese do té doby vyšší nároky na zpracování podávaných daňových přiznání 
bezprostředně po účinnosti novely.  

Dopad na daňové subjekty 

Navrhovaná úprava je bezpochyby ve prospěch daňových poplatníků, neboť jim nově umožňuje 
uplatnit daňovou ztrátu i vůči daňové povinnosti vzniklé za předcházející 2 roky, a dříve si tak 
i snížit svoji daňovou povinnost. Dochází tak k časovému posunu daňové povinnosti, kdy 
poplatník namísto kompenzace daňové ztráty pouze v následujících zdaňovacích obdobích 
může toto učinit již v okamžiku, kdy je mu ztráta stanovena a kdy finanční prostředky potřebuje 
nejvíce. Mírný nárůst administrativní náročnosti související s přechodem na nový systém bude 
plně kompenzován přínosy nového výhodnějšího režimu uplatňování daňové ztráty. 

7. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů  
Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Návrh zákona žádným 
způsobem nemění zacházení s osobními údaji. Návrh zákona není v rozporu s Úmluvou 
o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod 
č. 115/2001 Sb. m. s.), ani se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh zákona není v rozporu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Současně se uplatní obecné 
záruky ochrany osobních údajů, obsažené v daňovém řádu. 

8. Zhodnocení korupčních rizik navrhovaného řešení (CIA) 
Navrhovaný zákon není spojen s žádnými korupčními riziky. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu ve smyslu usnesení 
vlády č. 343/D z roku 2015. 
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II. Zvláštní část 
K čl. I 

K bodu 1 (§ 5 odst. 3 věta třetí) 

V rámci rozšíření možnosti uplatnění daňové ztráty i na zdaňovací období předcházející 
zdaňovacímu období, za které byla daňová ztráta stanovena, se z ustanovení § 5 odst. 3 
odstraňuje ustanovení o uplatňování daňové ztráty v jiném zdaňovacím období, než ve kterém 
vznikla. Uplatňování daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně je komplexně 
upraveno v § 34 zákona o daních z příjmů. 

K bodu 2  (§ 23a odst. 5 písm. b) 

Změny v ustanovení § 23a odst. 5 písm. b) zákona o daních z příjmů reagují na novou úpravu 
obsaženou v § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů, která nový způsobem vymezuje dobu, ve 
které lze uplatnit daňovou ztrátu poplatníka. Doba uvedená v ustanovení § 23a odst. 5 písm. b) 
zákona o daních z příjmů je proto uvedena do souladu s novým zněním § 34 odst. 1 zákona 
o daních z příjmů. Ustanovení § 23a odst. 5 písm. b) nadále umožňuje uplatnit převzatou 
daňovou ztrátu do budoucna ve zbývajících obdobích, která započala v období 6 let po skončení 
období, za které byla stanovena převzatá daňová ztráta převádějící obchodní korporace. 
Daňovou ztrátu převzatou podle tohoto ustanovení tedy nelze uplatnit zpětně vůči základu daně 
převádějící obchodní korporace ani zpětně vůči základu daně přijímající obchodní korporace 
stanovenému v období před převodem obchodního závodu. 

K bodu 3  (§ 23c odst. 8 písm. b) 

Změny v ustanovení § 23c odst. 8 písm. b) zákona o daních z příjmů reagují na novou úpravu 
obsaženou v § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů, která nový způsobem vymezuje dobu, ve 
které lze uplatnit daňovou ztrátu poplatníka. Doba uvedená v ustanovení § 23c odst. 8 písm. b) 
zákona o daních z příjmů je proto uvedena do souladu s novým zněním § 34 odst. 1 zákona o 
daních z příjmů. Ustanovení § 23c odst. 8 písm. b) nadále umožňuje uplatnit převzatou daňovou 
ztrátu do budoucna ve zbývajících obdobích, která započala v období 6 let po skončení období, 
za které byla stanovena převzatá daňová ztráta právního předchůdce poplatníka. Daňovou ztrátu 
převzatou podle tohoto ustanovení tedy nelze uplatnit zpětně vůči základu daně právního 
předchůdce ani zpětně vůči základu daně právního nástupce stanovenému v období před 
přeměnou. 

K bodu 4  (§ 24 odst. 2 písm. ch)) 

Doplnění ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) reaguje na možnost nově zaváděnou v § 34 odst. 1 
zákona o daních z příjmů uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně i 
ve zdaňovacích obdobích (a obdobích, za která se podává daňové přiznání) předcházejících 
období, za které je tato daňová ztráta stanovena. Ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) zákona 
o daních z příjmů umožňuje jako výdaj uplatnit daň z příjmů nebo daň darovací zaplacenou 
v zahraničí, a to v rozsahu, ve kterém nemůže být započtena na daňovou povinnost v tuzemsku 
podle § 38f zákona o daních z příjmů. V případě zpětného uplatnění daňové ztráty by v takovém 
případě mohlo dojít k situaci, že zahraniční daň by v určitém zdaňovacím období byla zčásti 
započtena na daňovou povinnost a v následujícím zdaňovacím období by její zbylá část byla 
uplatněna jako výdaj, ovšem pokud by v tomto následujícím zdaňovacím období poplatník 
vykázal daňovou ztrátu a tu by uplatnil jako položku odčitatelnou od základu daně za 
předcházející zdaňovací období, byla by tím zpětně snížena jeho daňová povinnost za toto 
předcházející zdaňovací období a zvětšila by se část zahraniční daně, která by mohla být 
uplatněna jako výdaj. Tím dochází k jakémusi zacyklení, kdy by byla několikrát za sebou 
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postupně upravována daňová povinnost za uvedená dvě zdaňovací období. K zamezení této 
situaci se tedy stanoví, že jako výdaj nemůže být uplatněna zahraniční daň týkající se období, 
za které je jako položka odčitatelná od základu daně zpětně uplatněna daňová ztráta vzniklá 
v pozdějším zdaňovacím období; tím tedy nedojde k dalším úpravám základu daně za období, 
za které je daňová ztráta stanovena. Zároveň se však stanoví, že tímto není dotčena již stanovená 
daňová ztráta. Pokud tedy byla část zahraniční daně, která zbyla po provedení zápočtu za 
předchozí zdaňovací období, uplatněna jako výdaj v následujícím zdaňovacím období, za které 
byla daňová ztráta stanovena, stanovená výše této ztráty zůstává stejná (není dotčena pravidlem, 
že takovou zahraniční daň nelze uplatňovat jako výdaj). 

K bodu 5 (§ 34 odst. 1 věta první) 

Navrhuje se umožnit poplatníkům daní z příjmů na základě jejich rozhodnutí uplatnění daňové 
ztráty, která byla stanovena za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, nebo její části i zpětně za předcházející období. V první větě § 34 odst. 1 se tak 
rozšiřuje možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to na 
zdaňovací období a období, za která se podává daňové přiznání, která započala v období dvou 
let před začátkem zdaňovacího období, za které byla daňová ztráta stanovena. Současně se mění 
i vymezení období, za která lze daňovou ztrátu uplatnit v obdobích následujících po období, za 
které byla stanovena, a to na období započatá v období 6 let po skončení období, za které byla 
daňová ztráta stanovena. 

Standardně půjde o dvě zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, za 
které byla daňová ztráta stanovena, a o šest zdaňovacích období ho bezprostředně následujících. 
Formulace „zdaňovací období nebo období, za která se podává daňové přiznání, započatá 
v období 2 let před začátkem zdaňovacího období, za které se daňová ztráta stanoví, anebo 
v období 6 let po skončení tohoto zdaňovacího období“ byla zvolena s ohledem na možnost 
existence kratších zdaňovacích období, např. podle § 21a písm. c) zákona o daních z příjmů, 
i zdaňovacích období delších než 12 kalendářních měsíců podle § 21 písm. c) a d) zákona 
o daních z příjmů, a období, za která se podává daňové přiznání, za která lze daňovou ztrátu 
také uplatnit. Pro zajištění srozumitelnosti a přehlednosti důvodové zprávy se dále používá 
pouze termín zdaňovací období. Daňovou ztrátu tedy bude možno uplatnit ve všech těchto 
obdobích, která započnou v rozmezí dvou let před začátkem období, za které byla daňová ztráta 
stanovena, a šesti let po jeho skončení (tedy ve 24 měsících předcházejících a 72 měsících 
následujících, bez ohledu na to, do jakých kalendářních let spadají). 

Pokud poplatník podává daňové přiznání za část zdaňovacího období, je pro posouzení, zda je 
možné uplatnit daňovou ztrátu, rozhodný okamžik počátku zdaňovacího období, do kterého 
daná část zdaňovacího období spadá, nikoli začátek této jeho části. Část zdaňovacího období je 
procesní institut, který slouží k podání daňového přiznání za určitý časový úsek, daňová 
povinnost se však primárně stanoví za celé zdaňovací období, posouzení, zda lze uplatnit 
daňovou ztrátu, se tedy musí posoudit za všechny části jednoho zdaňovacího období stejně. 

Možnosti „zpětného“ uplatnění daňové ztráty lze demonstrovat na příkladu: Za zdaňovací 
období 2020 budou podávána dvě daňová přiznání, první za 1. 1. - 31. 8. 2020 a druhé za 1. 9. 
- 31. 12. 2020 a u obou bude vyměřena daňová ztráta. Daňová ztráta za obě části období bude 
uplatnitelná jak za zdaňovací období kalendářního roku 2018, tak kalendářního roku 2019, 
neboť období 2 let, ve kterých zdaňovací období, ve kterých je ztráta uplatnitelná, musí začínat, 
se počítá od začátku období, za které byla daňová ztráta stanovena, nikoli od začátku dané části 
zdaňovacího období. V uvedeném případě tedy budou daňové ztráty za obě části zdaňovacího 
období uplatnitelné jako položky odčitatelné od základu daně ve zdaňovacích obdobích, jejichž 
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začátky nepředchází více než 2 roky (24 měsíců) před 1. 1. 2020, tedy ve zdaňovacích obdobích 
kalendářních let 2018 a 2019.  

V případě, že se poplatník rozhodne využít tuto novou možnost, tak v okamžiku pravomocného 
stanovení daňové ztráty za dané zdaňovací období uplatní tuto ztrátu dodatečným daňovým 
přiznáním (resp. přiznáními) za zdaňovací období, která byla započata do 2 let před počátkem 
zdaňovacího období, za které byla stanovena. Jestliže u poplatníka probíhá daňová kontrola ve 
vztahu k těmto zdaňovacím obdobím, lze v rámci stanovení daně uplatnit vyšší odčitatelné 
položky, tedy i pravomocně stanovenou daňovou ztrátu. Tedy poplatník, který bude mít za 
zdaňovací období započaté roku 2020 vyměřenou daňovou ztrátu, může podat tuto ztrátu 
uplatnit za zdaňovací období započaté roku 2019 a eventuálně i zdaňovací období započaté 
roku 2018 a tuto daňovou ztrátu si odečíst od základu daně za tato zdaňovací období. V takovém 
případě a za předpokladu, že měl poplatník za zdaňovací období započatá v roce 2019 a 2018 
kladnou daňovou povinnost a již ji zaplatil, vznikne poplatníkovi přeplatek a jsou-li splněny 
podmínky pro jeho vrácení podle daňového řádu, tak i vratitelný přeplatek (zejména nemá-li 
poplatník nedoplatky na jiné dani). O vrácení vratitelného přeplatku si může poplatník 
standardně požádat. Dochází tedy pouze k časovému posunu daňové povinnosti, kdy poplatník 
namísto kompenzace daňové ztráty v následujících zdaňovacích obdobích může toto učinit již 
v okamžiku, kdy je mu ztráta stanovena a kdy finanční prostředky potřebuje nejvíce, a to zpětně 
za období započatá v uplynulých dvou letech.  

V případě neuplatnění plné výše daňové ztráty v předcházejících zdaňovacích obdobích platí 
i nadále možnost její neuplatněnou část standardním způsobem využít jako položku 
odčitatelnou od základu daně poplatníka v obdobích následujících po období, za které se daňová 
ztráta stanovila, a to ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové 
přiznání, která započnou v období 6 let od konce období, za které byla daňová ztráta stanovena. 
Délka tohoto období byla stanovena na 6 let z důvodu kompenzace skutečnosti, že 
5 zdaňovacích období podle dosavadní právní úpravy se de facto prodlužovalo o mezi ně 
vložená období, za která se podává daňové přiznání, viz pokyn GFŘ D-22 k ustanovení § 34 
odst. 1 v dosavadním znění. 

V případě, že poplatník bude disponovat pravomocně stanovenými daňovými ztrátami za více 
zdaňovacích období (nebo období, za která se podává daňové přiznání) a při uplatnění daňové 
ztráty jako položky odčitatelné od základu daně neprokáže, kterou daňovou ztrátu takto 
uplatňuje, platí podle ustálené judikatury, že je uplatňována daňová ztráta stanovená za nejstarší 
zdaňovací období (nebo období, za které se podává daňové přiznání). 

Výpočet uplatnění daňové ztráty v uplynulých zdaňovacích obdobích lze uvést na příkladech: 

Příklad 1: 

Poplatník právnická osoba za zdaňovací období roku 2019 vykázal základ daně před uplatněním 
sazby ve výši 100 a byla mu vyměřena daň ve výši 19 (19% sazba daně), kterou řádně a včas 
zaplatil. Ve zdaňovacím období roku 2020 vykázal poplatník daňovou ztrátu ve výši 50 a v této 
výši mu byla vyměřena. Poplatník se rozhodl využít možnost uplatnit ztrátu zpětně 
a dodatečným daňovým přiznáním za zdaňovací období roku 2019 uplatní položku odčitatelnou 
od základu daně ve výši 50. Za rok 2019 tak bude doměřena daň ve výši 9,5 a v části, ve které 
se daň snížila oproti poslední známé dani za zdaňovací období roku 2019, mu vzniká přeplatek 
na dani ve výši 9,5. 
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Příklad 2  

Poplatník vykázal za zdaňovací období roku 2018 základ daně ve výši 20, za rok 2019 ve výši 
50 a byla mu vyměřena odpovídající daň. Za rok 2020 mu bude vyměřena ztráta ve výši 100. 
Poplatník může podat dodatečné daňové přiznání za roky 2018 a 2019, ve kterých si od základu 
daně odečte vyměřenou daňovou ztrátu, a to za rok 2018 ve výši 20 a za rok 2019 ve výši 50. 
Přeplatek na dani tedy bude ve výši celé daně za roky 2018 a 2019. Následně v daňovém 
přiznání za rok 2021 a v bezprostředně následujících 5 zdaňovacích obdobích bude moci 
uplatnit „nevyčerpaný zbytek“ daňové ztráty z roku 2020 ve výši 30. 

K bodu 6 (§ 34 odst. 1 věta druhá) 

Věta druhá stanoví speciální pravidlo pro běh dvouletého a šestiletého období uvedených ve 
větě první, a to s ohledem na úpravu počítání lhůt podle daňového řádu, viz jeho § 33. Tato 
období počínají běžet vždy dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek jejich běhu, to 
znamená, že pokud má poplatník například zdaňovací období kalendářní rok, začne období 
dvou let před začátkem tohoto zdaňovacího období běžet 1. ledna a skončí také 1. ledna o dva 
roky dříve a období šesti let po skončení zdaňovacího období začne běžet 31. prosince a skončí 
také 31. prosince o šest let později. Nepoužije se tedy pravidlo podle § 33 odst. 1 daňového 
řádu, podle kterého lhůta stanovená podle let začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém 
nastala skutečnost určující počátek jejího běhu (toto pravidlo totiž není z povahy věci 
aplikovatelné na období běžící „dozadu“, tedy na případ uvedené dvouletí lhůty, a v případě 
uvedené šestileté lhůty znamenalo, že pokud by byla daňová ztráta stanovena např. za 
zdaňovací období kalendářního roku 2020, počalo by šestileté období běžet dnem 1. ledna 2021 
a skončilo dnem 1. ledna 2027 a daňovou ztrátu by bylo možné uplatnit ještě ve zdaňovacím 
období kalendářního roku 2027, tedy celkem sedm zdaňovacích období; v důsledku uvedeného 
ustanovení šestileté období skončí 31. prosince 2026 a daňovou ztrátu bude možné uplatnit 
naposledy za zdaňovací období roku 2026). Zároveň se vylučuje i pravidlo stanovené v § 33 
odst. 4 daňového řádu týkající se situací, kdy poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli 
nebo svátek, přičemž v případě dvouletého období počítaného od počátku zdaňovacího období, 
za které je daňová ztráta stanovena, směrem „zpět v čase“, se posledním dnem rozumí 
chronologicky první den tohoto období. Ilustrováno na příkladu, pokud bude ztráta stanovena 
za zdaňovací období kalendářního roku 2020, začne dvouleté období běžet dne 1. ledna 2020 
a jeho posledním dnem bude 1. leden 2018, a to přestože tento den je svátek. 

K bodu 7  (§ 34 odst. 1 věty pátá až sedmá) 

Věty pátá a šestá se zrušují jako obsoletní. Věta sedmá, která stanoví speciální pravidlo pro 
poplatníky daně z příjmů fyzických osob, se nahrazuje přesnějším zněním, viz následující 
novelizační bod.  

K bodu 8  (§ 34 odst. 1 věta poslední) 

Navrhuje se přesnější formulace speciálního pravidla pro poplatníky daně z příjmů fyzických 
osob. Daňovou ztrátu lze v případě poplatníků daně z příjmů fyzických osob uplatnit pouze 
vůči základu daně podle § 7 až 10, tedy nikoli oproti základu daně z příjmů ze závislé činnosti; 
toto pravidlo je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona o daních z příjmů, chybělo však v dosavadní 
úpravě § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Zároveň se zrušuje uvedení, že daňovou ztrátu 
lze uplatnit nejdéle za 5 zdaňovacích období po zdaňovacím období, ve kterém byla uvedena 
v daňovém přiznání; období, ve kterých je možné daňovou ztrátu uplatnit, se řídí obecným 
pravidlem ve větě první tohoto ustanovení. 

K bodu 9 (§ 35a odst. 2 písm. a) bod 3) 

V souvislosti s nově zaváděnou možností uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od 
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základu daně i za období předcházející období, za které byla daňová ztráta stanovena, se 
stanoví, že v případě poplatníka využívajícího slevu na dani v souvislosti s investiční pobídkou 
má poplatník povinnost uplatnit jen ty položky odčitatelné od základu daně nebo jejich část, 
které nebyly uplatněny v předchozích zdaňovacích obdobích. Pokud je tedy poplatníkovi, který 
využívá slevu v souvislosti s investiční pobídkou, stanovena daňová ztráta, může tuto ztrátu 
uplatnit v souladu s § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů i v předcházejících zdaňovacích 
obdobích a v nejbližším následujícím zdaňovacím období musí uplatnit v nejvyšší možné míře 
jen zbylou (ještě neuplatněnou) část daňové ztráty. Uplatnění daňové ztráty jako položky 
odčitatelné od základu daně za období předcházející období, za které byla daňová ztráta 
stanovena, je tedy i pro poplatníka, který využívá daňovou slevu podle § 35a zákona o daních 
z příjmů, fakultativní, a to na rozdíl od jejího uplatnění ve zdaňovacích obdobích následujících 
po období, za které byla stanovena (viz text v tomto ustanovení „v nejbližším zdaňovacím 
období, za které bude vykázán základ daně“). 

K bodu 10 (§ 38n odst. 2 věta první) 

Navrhuje se legislativní zpřesnění; ustanovení se nemá vztahovat pouze na vyměřenou daňovou 
ztrátu, ale také na daňovou ztrátu doměřenou, proto se nově používá obecný pojem „stanovená“ 
daň, který zahrnuje oba uvedené pojmy. 

K bodu 11 (§ 38n odst. 2 věta druhá) 

Navrhuje se obdobná úprava jako ve větě první, daňová ztráta může být nejen vyměřena, ale 
i doměřena, navrhuje se tedy obecný pojem „stanovena“. 

K bodu 12 (§ 38na odst. 1 věta první) 

Navrhovaná úprava navazuje na úpravu v § 38n zákona o daních z příjmů a nahrazuje nevhodný 
pojem „vyměřená“ obecným pojmem „stanovená“. 

Další změny v ustanovení § 38na reagují na rozšíření možnosti uplatnit daňovou ztrátu jako 
položku odčitatelnou od základu daně i za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu 
období, v němž daňová ztráta byla stanovena, viz nové znění § 34 odst. 1 zákona o daních 
z příjmů. I v těchto případech bude třeba pro uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné 
od základu daně naplnit podmínky stanovené tzv. testem podstatné změny, resp. testem 
zachování stejné činnosti v § 38na odst. 1 až 3 zákona o daních z příjmů. 

Podle obecné normy stanovené v odstavci 1 proto nelze daňovou ztrátu stanovenou v určitém 
zdaňovacím období uplatnit ani za zdaňovací období předcházející, pokud v časovém úseku 
mezi posledním dnem období, za které je daň uplatněna (a které předchází období, ve kterém 
daňová ztráta vznikla), a posledním dnem období, ve kterém byla daňová ztráta stanovena, 
nastanou změny, které ve svém úhrnu představují podstatnou změnu ve složení osob. 

K bodu 13 (§ 38na odst. 1 věta druhá) 

Upřesňuje se vymezení pojmu „změna ve složení osob“, který nebyl v 38na zákona o daních 
z příjmů používán jednotně.  

K bodu 14 (§ 38na odst. 1 věta poslední) 

Dochází k odstranění věty čtvrté. Část této věty před středníkem stanovila, že se mezi sebou 
porovnávají období, za které má být daňová ztráta uplatněna, s obdobím, za něž byla daňová 
ztráta vyměřena. Věta poslední část za středníkem však stanovila, že rozhodným pro posouzení 
toho, zda došlo k podstatné změně, je úhrn změn ve složení osob, které nastanou nejen ve dvou 
výše uvedených obdobích, ale v celém časovém úseku, který je započatý posledním dnem 
období, za které byla daňová ztráta vyměřena, a končí posledním dnem období, za které má být 
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daňová ztráta uplatněna (resp. je započatý posledním dnem období, za které má být daňová 
ztráta uplatněna, a končí posledním dnem období, za které byla daňová ztráta vyměřena, pokud 
se jedná o případ, kdy byla ztráta vyměřena za období pozdější, než za které byla uplatněna). 
Tato věta se tedy celá formuluje nově, a to tak, že v této větě stačí stanovit, za jaké období se 
to, zda došlo k podstatné změně, zkoumá. Pojem „podstatná změna“ je vymezen už 
v předchozích větách. Kritéria pro určení podstatné změny vymezené ve větě třetí (tedy 
podstatné změny, které je podstatnou změnu vždy) však nadále zůstávají zachována. Je proto 
nezbytné, aby se rozhodný úhrn změn týkal více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích 
práv nebo změny, kterými získá člen obchodní korporace rozhodující vliv. Dochází též 
k odstranění normy, která stanoví, kdy se posuzuje, zda podstatná změna nastala, jelikož není 
pro účely tohoto posouzení nezbytná. 

K bodu 15 (§ 38na odst. 2) 

Ustanovení § 38na odst. 2 je zvláštním ustanovením k testu podstatné změny (odstavec 1), které 
se použije v případě akciových společností, které vydaly akcie na majitele. Účelem ustanovení 
je stanovit podmínky pro uplatnění daňové ztráty v případě, kdy tato akciová společnost nemá 
spolehlivé informace o složení osob, které se podílejí se na jejím základním kapitálu či mají 
rozhodující vliv. Jelikož akcie na majitele neumožňují získat spolehlivé informace, na základě 
kterých by mohlo být posouzeno, zda došlo k podstatné změně ve složení osob podle odstavce 
1, je v odstavci 2 stanovena vyvratitelná domněnka, že došlo k podstatné změně, pokud nebyla 
„zachována stejná činnost“. Tuto domněnku, že nastala podstatná změna (protože nebyla 
zachována stejná činnost), však může poplatník vyvrátit i tím, že správci daně prokáže, 
že nedošlo ke změně ve složení osob nebo ke změně jejich podílu na kapitálu či kontrole, která 
se v úhrnu týká více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo kterou získá 
člen obchodní korporace rozhodující vliv (tedy, že nedošlo k podstatné změně tak, jak je 
vymezena v odstavci 1). Toto pravidlo se nově použije i v případě že období, za které se ztráta 
uplatňuje, předchází období, ve kterém byla daňová ztráta stanovena. 

Současně dochází k legislativnímu zestručnění ustanovení obsaženého v dosavadní větě druhé. 
Ta stanoví, že domněnku, že nastala podstatná změna (protože nebyla zachována podstatná 
činnost), je možné vyvrátit i tím, že poplatník správci daně prokáže, že nedošlo ke změně ve 
složení osob nebo ke změně jejich podílu na kapitálu či kontrole, která se v úhrnu týká více než 
25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebo kterou získá člen obchodní korporace 
rozhodující vliv. To znamená, že poplatník musí prokázat, že nedošlo k podstatné změně tak, 
jak je vymezena v odstavci 1. Část věty je proto nahrazena odkazem přímo na podstatnou 
změnu podle odstavce 1, který se též nově použije i v případech, kdy zdaňovací období, za které 
je ztráta uplatněna, předchází období, za které je ztráta stanovena. Dále je odstraněno pravidlo, 
které stanoví, kdy poplatník prokazuje, že nedošlo k podstatné změně, jelikož není pro účely 
vyvrácení domněnky nezbytné. 

K bodu 16 (§ 38na odst. 3) 

Ustanovení § 38na odst. 3 stanoví výjimku z testu podstatné změny (odstavec 1). Uvedené 
znamená, že pokud je splněna podmínka zachování stejné činnosti vykonávané poplatníkem 
před a po podstatné změně ve složení osob, poplatník je oprávněn daňovou ztrátu uplatnit jako 
položku odčitatelnou od základu daně. Podmínka zachování stejné činnosti musí být nově 
naplněna též v případě, že období, za které se ztráta uplatňuje, předchází období, ve kterém byla 
ztráta stanovena. 

K bodu 17 (§ 38na odst. 4 až 6) 

Navrhovaná úprava navazuje na úpravu v § 38n zákona o daních z příjmů; ustanovení se nemá 
vztahovat pouze na vyměřenou daňovou ztrátu, ale také na daňovou ztrátu doměřenou, proto se 
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nově používá obecný pojem „stanovená“ daňová ztráta, který zahrnuje oba uvedené pojmy. 

K bodu 18  (§ 38na odst. 7): 

V § 38na odst. 7 se stanovuje restriktivní pravidlo pro uplatňování stanovené daňové ztráty 
stanovené až po přeměně poplatníka (obchodní korporace) nebo po převzetí obchodního 
závodu. Jedná-li se však o daňovou ztrátu stanovenou právnímu předchůdci nebo převádějící 
obchodní korporaci a převzatou právním nástupcem nebo přijímající obchodní korporaci, je 
možné na základě § 23a a § 23c takovou ztrátu uplatňovat pouze do budoucna ve zbývajících 
obdobích, ztrátu převzatou podle těchto ustanovení tedy nelze uplatnit zpětně vůči základu daně 
právního předchůdce, převádějící obchodní korporace, právního nástupce ani přijímající 
obchodní korporace. Je nutné zdůraznit, že se jedná se pouze o dočasné řešení, nikoliv cílový 
stav. Navrhované řešení nyní cílí zejména na zabránění odlivu zisku do zahraničí. Problematika 
oblasti přeměn však bude nadále analyzována a je cílem přijmout takovou úpravu, která by 
v rámci přeměn umožnila zpětné uplatňování stanovené daňové ztráty bez možnosti zneužití 
a jiných negativním efektů. Očekává se tak přijetí další úpravy, která by tuto problematiku řešila 
podrobněji.   

První věta odstavce 7 stanoví, že v případě přeměn a převodu obchodního závodu nelze 
daňovou ztrátu stanovenou poplatníkovi za období po přeměně uplatnit vůči základu daně 
právního předchůdce (zaniklé obchodní korporace) nebo převádějící obchodní korporace (v 
případě převodu obchodního závodu), který byl stanoven v období před přeměnou nebo před 
převodem obchodního závodu (tedy v období, které předchází období, ve kterém byla daňová 
ztráta poplatníkovi stanovena). Je však umožněno tak učinit vůči základu daně poplatníka.  

Druhá věta odstavce 7 stanoví pravidlo, v jakém rozsahu může v případě přeměn nebo převodu 
obchodního závodu poplatník, který při přeměně nezaniká, uplatnit daňovou ztrátu, která mu 
byla stanovena v období po přeměně nebo po převodu obchodního závodu, vůči svému základu 
daně, který mu byl stanoven v období před přeměnou nebo před převodem obchodního závodu. 
Tato možnost vyplývá ze samotné konstrukce § 34 odst. 1. Poplatník je však omezen co do 
rozsahu, v jakém tuto ztrátu může uplatnit. Poplatník může uplatnit pouze tu část ztráty, která 
se vztahuje ke stejným činnostem, které tento poplatník vykonával již v období před přeměnou 
nebo před převodem obchodního závodu, za které daňovou ztrátu uplatňuje. Jedná se typicky o 
případ převodu obchodního závodu nebo fúzi sloučením.   

K bodu 19  (§ 38na odst. 8) 

Navrhovaná úprava navazuje na úpravu v § 38n zákona o daních z příjmů; ustanovení se nemá 
vztahovat pouze na vyměřenou daňovou ztrátu, ale také na daňovou ztrátu doměřenou, proto se 
nově používá obecný pojem „stanovená“ daňová ztráta, který zahrnuje oba uvedené pojmy. 
Dále se navrhuje legislativní technická úprava v návaznosti na přečíslování odstavců v § 38na 
zákona o daních z příjmů. 

K bodu 20  (§ 38na odst. 10) 

Navrhovaná úprava navazuje na úpravu v § 38n zákona o daních z příjmů; ustanovení se nemá 
vztahovat pouze na vyměřenou daňovou ztrátu, ale také na daňovou ztrátu doměřenou, proto se 
nově používá obecný pojem „stanovená“ daňová ztráta, který zahrnuje oba uvedené pojmy. 
Dále se navrhuje legislativní technická úprava v návaznosti na přečíslování odstavců v § 38na 
zákona o daních z příjmů. Další změny v ustanovení § 38na zákona o daních z příjmů reagují 
na rozšíření možnosti uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně i za 
zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž byla daňová ztráta stanovena, viz 
nové znění § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Za provozování stejné činnosti se proto nově 
považuje též situace, kdy v období za, které má být daňová ztráta uplatněna (a které předchází 
období, ve kterém byla daňová ztráta stanovena), jsou vynakládány výdaje, které jsou však 
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vykázány až v období, ve kterém byla daňová ztráta stanovena (a které následuje po období, ve 
kterém se daňová ztráta uplatňuje). 

K bodu 21 (§ 38na odst. 11) 

Navrhuje se legislativní technická úprava v návaznosti na přečíslování odstavců v § 38na 
zákona o daních z příjmů. 

K bodu 22 (§ 38na odst. 12) 

Navrhuje se legislativní technická úprava v návaznosti na přečíslování odstavců v § 38na 
zákona o daních z příjmů. 

K bodu 23 (§ 38r odst. 2) 

Změna reaguje na rozšíření možnosti uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od 
základu daně i na zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, za které byla daňová 
ztráta stanovena, viz nové znění § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Pravidlo, podle kterého 
dochází k prodloužení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, za které byla daňová 
ztráta stanovena, a za všechna zdaňovací období, za která lze daňovou ztrátu uplatnit jako 
položku odčitatelnou od základu daně, se tak formuluje obecně, aby se vztahovalo nejen na 
období následující po zdaňovacím období, za které byla daňová ztráta stanovena, ale i na období 
mu předcházející. Současně se však stanoví výjimka pro případy období předcházejících 
období, za které byla daňová ztráta stanovena, za která nebyla tato ztráta ani její část uplatněna 
jako položka odčitatelná od základu daně. Pokud tedy poplatník nevyužije možnosti „zpětného“ 
uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky ve standardní lhůtě pro stanovení daně 
(zpravidla 3 roky, viz § 148 daňového řádu), tato lhůta uplyne a nebude nijak prodlužována. 

Současně se stejně jako v § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů upřesňuje, že ustanovení se 
nevztahuje pouze na zdaňovací období, ale i na období, za které se podává daňové přiznání. 

K bodu 24 (§ 38zf) 

Doplňuje se, že pravidlo, podle kterého se na žádost o vrácení vratitelného přeplatku podanou 
současně s daňovým přiznáním hledí jako na podanou v poslední den lhůty pro podání tohoto 
podání, se uplatní i v případě podání této žádosti současně s dodatečným daňovým přiznáním. 
I v tomto případě totiž může dojít k situaci, kdy by takové žádosti bez tohoto ustanovení 
nemohlo být vyhověno z důvodu, že vratitelný přeplatek na základě dodatečného daňového 
přiznání vznikne až po více než 60 dnech od podání žádosti (srov. § 155 odst. 2 daňového řádu), 
a to například v případě podání dodatečného daňového přiznání současně s daňovým přiznáním 
za zdaňovací období, za které poplatníkovi vznikla daňová ztráta, viz § 38zh zákona o daních 
z příjmů. 

K bodu 25 (§ 38zh) 

Ustanovení reaguje na situaci, kdy poplatník podává daňové přiznání, případně dodatečné 
daňové přiznání, za zdaňovací období (nebo období, za které se podává daňové přiznání), ve 
kterém mu vznikla daňová ztráta, a současně chce ihned uplatnit tuto daňovou ztrátu za některé 
jiné zdaňovací období (nebo období, za které se podává daňové přiznání), ať už předcházející 
před zdaňovacím obdobím, ve kterém daňová ztráta vznikla, což nově umožňuje § 34 odst. 1 
zákona o daních z příjmů, nebo následující po něm. Aby však mohla být daňová ztráta 
uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně, musí být pravomocně stanovena, viz § 34 
odst. 1 zákona o daních z příjmů. Proto se stanoví fikce, podle které se dodatečné daňové 
přiznání, ve kterém se daňová ztráta uplatňuje jako položka odčitatelná od základu daně, 
považuje za podané až v okamžiku, kdy je ztráta pravomocně stanovena, tedy až v okamžiku, 
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kdy je možné ztrátu uplatnit jako odčitatelnou položku. 

Slovo „současně“ je přitom vykládáno stejně jako v současném § 38zf zákona o daních 
z příjmů, kdy za současné podání je považováno takové, které spočívá v minimální časové 
prodlevě, v zásadě 1 den, a to s přihlédnutím ke způsobu podávání. 

Ke stanovení daňové ztráty přitom může dojít buď konkludentně, a to k 15. dni po lhůtě pro 
podání daňového přiznání (viz § 140 odst. 1 a 2 daňového řádu po nabytí účinnosti novely 
sněmovního tisku č. 580), nebo bude stanovena později v případě zahájení postupu k odstranění 
pochybností nebo daňové kontroly. V případě konkludentního vyměření daňové ztráty se tedy 
dodatečné daňové přiznání považuje za podané k tomuto dni (tímto dnem je daňová ztráta 
vyměřena pravomocně, neboť není možné podat odvolání), v případě zahájení postupu 
k odstranění pochybnosti nebo daňové kontroly dodatečné daňové přiznání „čeká“ na 
pravomocné stanovení daně a zatím se k němu nepřihlíží. 

Věta druhá zamezuje situaci, kdy by poplatník v mezidobí mezi skutečným podáním 
dodatečného daňového přiznání za období, za které chce uplatnit daňovou ztrátou, a 
okamžikem, ke kterému je stanovena fikce jeho podání podle věta první, podal další dodatečné 
daňové přiznání za stejné zdaňovací období. V takovém případě by totiž bylo nutno řešit vztah 
těchto dvou dodatečných daňových přiznání a případně skutečnost, že daň tvrzená v jednom z 
nich by nenavazovala na poslední známou daň. Navrhovaná věta druhá jasně stanoví, že podání 
dalšího dodatečného daňového přiznání není přípustné a nezahajuje daňové řízení, podle věty 
třetí se však toto daňové přiznání využije při stanovení daně, pokud to stav řízení umožní. 

K čl. II 

K bodu 1    

Podle navrhovaného přechodného ustanovení je zákon o daních z příjmů, ve znění tohoto 
zákona, použitelný již na daňovou ztrátu stanovenou za zdaňovací období, která skončila od 30. 
června 2020 nebo později, a to bez ohledu na to, kdy tato zdaňovací období začala, tedy mohou 
začít i před nabytím účinnosti tohoto zákona. To znamená, že již daňovou ztrátu stanovenou za 
tato zdaňovací období lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně podle nového 
znění § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů, tedy i za zdaňovací období předcházející období, 
za které byla stanovena (tedy za zdaňovací období, která celá spadají do období před nabytím 
účinnosti tohoto zákona). Pokud tedy má poplatník zdaňovací období kalendářní rok, uplatní se 
již na daňovou ztrátu stanovenou za rok 2020 nová právní úprava a tuto ztrátu lze uplatnit jako 
položku odčitatelnou od základu daně za roky 2019 a 2018. Přechodná ustanovení se použije i 
na období, za které se podává daňová přiznání, ale tato formulace se v přechodných ustanovení 
obvykle nepoužívá.  

K bodu 2    

Přechodné ustanovení stanoví, že na daňovou ztrátu stanovenou za zdaňovací období skončená 
před 30. červnem 2020 se použije zákon o daních z příjmů v dosavadním znění. To znamená, 
že taková daňová ztráta se bude uplatňovat jako položka odčitatelná od základu daně v pěti 
zdaňovacích obdobích následujících po období, za které byla stanovena, podle § 34 odst. 1 
zákona o daních z příjmů v dosavadním znění, nebude možné ji uplatnit zpětně.  

K bodu 3    
Účelem tohoto přechodného ustanovení je umožnit vymezeným poplatníkům, aby jim byl co 
nejdříve vrácen případný vratitelný přeplatek vzniklý v důsledku zpětného uplatnění daňové 
ztráty, která byla stanovena za zdaňovací období, která skončila mezi 30. červnem 2020 a 29. 
červnem 2021, jako položky uplatnitelné od základu daně za zdaňovací období tomuto období 
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předcházející. Jedná se o jednorázovou výjimku navrhovanou za účelem zmírnění finančních 
dopadů vzniklých v důsledku šíření onemocnění COVID-19 a na to navazujícího omezení 
podnikatelské činnosti. V důsledku zkrácení lhůty pro podání daňového přiznání bude dříve 
stanovena daňová ztráta i nižší daňová povinnost za předchozí zdaňovací období, pokud za něj 
poplatník tuto ztrátu uplatní jako položku odčitatelnou od základu daně, a poplatníkovi bude 
moci být dříve vrácen případný vzniklý vratitelný přeplatek. Pro daňové přiznání za zdaňovací 
období skončená po 30. červnu 2021 se použije standardní lhůta podle daňového řádu, neboť 
obecně by bylo podávání všech daňových přiznání v tříměsíční lhůtě nebo ještě kratší lhůtě pro 
správce daně nespravovatelné. 

Na daňovou ztrátu stanovenou za zdaňovací období, která skončila ode dne 30. června 2020, se 
již použije zákon o daních z příjmů ve znění tohoto zákona, tedy bude možno ji uplatnit i za 
předcházející zdaňovací období. Protože podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů, ve znění 
tohoto zákona, lze jako položku odčitatelnou od základu daně uplatnit až pravomocně 
stanovenou daňovou ztrátu, může být daňová povinnost za předchozí zdaňovací období, ve 
které se zohlední daňová ztráta, doměřena až poté, co je tato daňová ztráta pravomocně 
stanovena. 

Proto se poplatníkům, kteří mají podle obecné úpravy v daňovém řádu delší lhůtu pro podání 
daňového přiznání, stanoví lhůta kratší, a to fakultativně. Pokud tito poplatníci nepodají daňové 
přiznání v uvedené tříměsíční lhůtě, uplatní se na ně obecná úprava v daňovém řádu. Pro 
poplatníky, jejichž daňové přiznání podává daňový poradce nebo advokát, to podle § 136 odst. 
2 daňového řádu v současném znění znamená, že pokud v této tříměsíční lhůtě uplatní u správce 
daně plnou moc pro daňového poradce nebo advokáta, bude lhůta pro podání daňového přiznání 
šestiměsíční; po nabytí účinnosti novely daňového řádu, která je obsažena ve sněmovním tisku 
č. 580, se lhůta prodlouží na 6 měsíců i bez toho, aby byla u správce daně uplatňována plná 
moc, ale za podmínky, že bude přiznání podáno po uplynutí lhůtě 3 měsíce. Pokud však bude 
přiznání podáno daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců, dosáhne se stejného efektu, jako je 
navrhováno v přechodném ustanovení. Pro poplatníky se zákonem uloženou povinností mít 
účetní závěrku ověřenou auditorem nesplnění tříměsíční lhůty znamená v souladu s § 136 odst. 
2 daňového řádu, že lhůta pro podání daňového přiznání bude 6 měsíců, a to jak podle 
současného znění daňového řádu, tak po účinnosti uvedené novely ve sněmovním tisku č. 580. 

K čl. III 

Účinnost zákona se navrhuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém bude zákon vyhlášen. 
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	Současně se stejně jako v § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů upřesňuje, že ustanovení se nevztahuje pouze na zdaňovací období, ale i na období, za které se podává daňové přiznání.
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	Doplňuje se, že pravidlo, podle kterého se na žádost o vrácení vratitelného přeplatku podanou současně s daňovým přiznáním hledí jako na podanou v poslední den lhůty pro podání tohoto podání, se uplatní i v případě podání této žádosti současně s dodat...
	K bodu 25 (§ 38zh)
	Ustanovení reaguje na situaci, kdy poplatník podává daňové přiznání, případně dodatečné daňové přiznání, za zdaňovací období (nebo období, za které se podává daňové přiznání), ve kterém mu vznikla daňová ztráta, a současně chce ihned uplatnit tuto daň...
	Slovo „současně“ je přitom vykládáno stejně jako v současném § 38zf zákona o daních z příjmů, kdy za současné podání je považováno takové, které spočívá v minimální časové prodlevě, v zásadě 1 den, a to s přihlédnutím ke způsobu podávání.
	Ke stanovení daňové ztráty přitom může dojít buď konkludentně, a to k 15. dni po lhůtě pro podání daňového přiznání (viz § 140 odst. 1 a 2 daňového řádu po nabytí účinnosti novely sněmovního tisku č. 580), nebo bude stanovena později v případě zahájen...
	Věta druhá zamezuje situaci, kdy by poplatník v mezidobí mezi skutečným podáním dodatečného daňového přiznání za období, za které chce uplatnit daňovou ztrátou, a okamžikem, ke kterému je stanovena fikce jeho podání podle věta první, podal další dodat...
	K čl. II
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	Podle navrhovaného přechodného ustanovení je zákon o daních z příjmů, ve znění tohoto zákona, použitelný již na daňovou ztrátu stanovenou za zdaňovací období, která skončila od 30. června 2020 nebo později, a to bez ohledu na to, kdy tato zdaňovací ob...
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	K čl. III
	Účinnost zákona se navrhuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude zákon vyhlášen.



