
DANĚ A ODVODY: JAK NA NĚ? 
PRAKTICKÝ PRŮVODCE PRO SPORTOVCE 
Možná vnímáte daně a legislativu jako něco, co se vás netýká. 
Váš úkol je přece dávat góly a vyhrávat. Tak je to správně. Jste si ale 
jisti, že jsou vaše daně pod kontrolou? Nečekejte, až finančák zapíská 
nebo zvedne červenou kartu. Buďte v souladu s daňovou fair play. 

opravdu z každého příjmu je potřeba odvádět daně a pojistné?

1) platit daň z přidané hodnoty (DPH)

2) registrovat se k platbě DPH

3) vystavovat svému klubu faktury s DPH 
          výhoda: lze žádat o zaplacenou DPH za zboží a služby, 
          které souvisí s výkonem sportovní činnosti

4) a měsíčně podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení

> 1 000 000 Kč
Víte, že…
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každý příjem má svůj náklad?

sportovci se často stávají terčem „výhodných“ investic, 
které jsou všechno, jen ne opravdu prospěšné? 

POZOR! Ne každý náklad lze uplatnit. Do daňového přiznání patří 
pouze ty náklady, které souvisí s vykonávanou sportovní činností. 

TEĎ TO JEDE. ALE CO PŘÍPRAVA NA HORŠÍ ČASY? 

Poradíme vám, jak 
proniknout obranným 
pásmem soupeře. 
S námi na trestnou 
lavici nepůjdete!  VY vs. DANĚ A ODVODY

Víte, že…

Víte, že…

Nezapomeňte na to, že…

NÁKLADY POD LUPOU
Co si lze uplatnit? S čím by ale už měl finančák problém?

Finančák si může u klubu ověřit, zda výše příjmu uvedená v daňovém přiznání souhlasí 
 s výší uvedenou na vystavených fakturách v účetní evidenci klubu.

Jakékoliv půjčky a obchodní aktivity je potřeba řádně probrat, ale hlavně – smluvně zachytit! 
 Co je psáno, to je dáno, a přes to ani rolba neprojede!

 • Na ledě či na hřišti nejste sami, máte tam svůj tým. Ve světě daní ale góly 
střílíte jen sami za sebe. Je jedno, že se vám o daně stará daňový poradce, 
jméno je vaše. Odpovědnost nesete jen vy sami, a to i za jeho kroky! 

 • Sami moc dobře víte, že s rozhodčím na hřišti mnohdy není snadná domluva. 
S finančákem je to ale mnohem horší. O to víc, že daně lze vyměřit až 3 roky 
zpětně. V případě sociálního pojištění dokonce až 10 let nazpět!

 • Sedět na trestné lavici je něco jiného než putovat do Ruzyně nebo na Bory. 
Doplacením pokuty to mnohdy nekončí, za porušení povinností hrozí i riziko 
trestního stíhání! A to nemluvě o reputačním riziku, které z takové kauzy pak 
vyplývá.
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Masér, sportovní vybavení, výživa, 
cestovní náklady v rámci soutěže

Hokej, fotbal a další sporty – všechny mají svá jasně vymezená pravidla i tresty v případě jejich porušení. Stejný princip platí i ve světě 
daní a pojistných odvodů. Tam se tomu sice neříká vyloučení do konce utkání, ale riziko trestního stíhání v tom horším případě.  
V tom „lepším“ pak finanční sankce a pokuty. Jak tomu předejít? Stačí mít daně pod kontrolou!

Lístek na koncert, platba kroužku pro dítě, 
potahy nových sedaček

DOMÁCÍ HOSTÉ


