
Způsob prokazování nároků na odečet nezdanitelných částí základu daně,  
slev na dani a daňového zvýhodnění 

 
 

Část II.  
Prokázání nároku na daňové zvýhodnění  
(§ 38l odst. 3 zákona o daních z příjmů) 

 

Nárok na daňové zvýhodnění podle ustanovení § 35c zákona o daních z příjmů při 
stanovení daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně následovně: 
 

a) úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojence nebo v péči, 
která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků), 
 
b) předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem, 
 
c) jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti 
zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém 
plátce daně uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v 
jaké výši, 
 
d) potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící 
domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným 
výcvikem, 
 
e) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že 
poplatník vyživuje ve společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 
let věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se 
soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro 
nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je 
neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. 
 

Poznámka: 
Nárok na daňové zvýhodnění má poplatník na vyživované dítě žijící s ním ve společně 
hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 
Evropský hospodářský prostor, ve výši  
13 404 Kč ročně (1 117 Kč měsíčně) na jedno dítě,  
15 804 Kč ročně (1 317 Kč měsíčně) na druhé dítě a  
17 004 Kč ročně (1 417 Kč měsíčně) na třetí a každé další dítě, pokud neuplatňuje 
slevu na dani podle § 35a nebo § 35b zákona o daních z příjmů.  
 
Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň vypočtenou podle § 16 zákona o daních z 
příjmů, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba nebo 35bb téhož zákona.  
 
Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou: 
- slevy na dani, 
- daňového bonusu nebo  
- slevy na dani a daňového bonusu.  
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Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění uvedený shora vyšší než daňová 
povinnost vypočtená podle zákona o daních z příjmů za příslušné zdaňovací období, 
je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud 
jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně. 
 
Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle 
§ 6, 7, 8 nebo § 9 zákona o daních z příjmů alespoň ve výši šestinásobku minimální 
mzdy; u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 téhož zákona, nesmí výdaje 
převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, 
z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž 
se uplatní postup podle ustanovení § 36 odst. 7 nebo 8 a příjmy, které jsou podle § 38f 
zákona o daních z příjmů vyjmuty ze zdanění. 
 
Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, 
osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto 
poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě 
druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče 
nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je  
a) nezletilým dítětem, 
b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně a  
1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se 
posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře, 
2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou 
činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 
3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 
soustavnou výdělečnou činnost. 
 
Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění 
daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje 
se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového 
bonusu zůstává zachována. 
 
Uzavře-li dítě uvedené shora v písm. b) manželství a žije-li ve společně hospodařící 
domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani 
při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 35ba zákona o daních z příjmů. Nemá-
li manžel (manželka) dostatečné příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani 
při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 35ba zákona o daních z příjmů, může 
daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti 
o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije ve společně hospodařící 
domácnosti. 
 
Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může 
daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním 
měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich. 
 
Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních 
měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za 
každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho 
uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě 
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narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo 
ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu. 
 
Tyto a další podmínky stanoví zákon o daních z příjmů ve svém ustanovení § 35c.  
 
 
Poznámka na závěr: V dalším článku, který bude uveřejněn dne 25.06.2015, se 
dozvíte, jakým způsobem prokazuje poplatník plátci daně nárok na odečet 
nezdanitelných částí základu daně. 
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