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Úvod 
 

Daňová problematika je a vždy bude tématem, týkajícím se každého z nás. 

Daňová sazba, slevy na dani, odpočitatelné položky a další aspekty daně ovlivňují 

konečnou výši čistého příjmu každé výdělečně činné osoby. Vzhledem k mému názoru, 

že pro mnohé současné studenty práv i současné právníky je problematika daňového 

práva velmi složitou a nepřehlednou oblastí, rozhodla jsem se ve své práci zpracovat 

jedno z dílčích témat a to slevy na dani a daňové zvýhodnění u daně z příjmů fyzických 

osob.  

Záměrně jsem se snažila vyhnout jak zbytečně rozsáhlým pasážím, věnujícím se 

historii zdaňování a obecným charakteristikám daně z příjmů fyzických osob,  

tak i opisování sáhodlouhých výčtů obsažených v zákoně o daních z příjmů, a zaměřit 

se pouze na souvislosti mající vztah ke slevám na dani. Zastávám názor, že o těchto 

obecných záležitostech již bylo napsáno diplomových prací mnoho. Proto jsem jen 

v úvodu práce stručně nastínila základní principy zdaňování a konstrukční prvky daně 

z příjmů fyzických osob, abych pak volně mohla navázat nit a detailně se zaměřit  

na výklad týkající se slev na dani. Tuto materii jsem se snažila pojmout komplexně, 

provedla jsem malý exkurz do období o několik let zpátky, abych našla východisko 

současné úpravy slev na dani, zabývala jsem se problematikou ne tak dávno ještě velmi 

aktuální a to daňovou reformou v souvislosti s přijetím zákona o stabilizaci veřejných 

rozpočtů, tedy předně tím, jakým způsobem ovlivnila stávající podobu slev na dani. 

Snažila jsem se objasnit obecnou podstatu slev na dani a pak se postupně detailně 

zaměřit na jednu po druhé. Až na závěr mého klíčového kompilátu, týkajícího se slev  

na dani jsem umístila problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením  

a problematiku investičních pobídek, přestože zákonná úprava obsahuje uspořádání 

opačné. Volila jsem tak z toho důvodu, že má práce je zaměřena primárně na slevy  

na dani pro fyzické osoby.  

Jelikož daňové právo jako takové je tematikou poměrně nestabilní a v běhu let 

značně proměnlivou vzhledem k častým novelizacím, rozhodla jsem se zaměřit předně 

na aktuální situaci, co se zdaňování týče, a čerpat z co nejaktuálnějších zdrojů. 

Primárním pramenem mé práce byla jednak platná právní úprava zákona o daních 
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z příjmů, komentář k tomuto zákonu, další zákony, které dle mého názoru s tématem 

úzce souvisejí, aktuální publikace o zdaňování, ale i množství odborných článků, 

týkajících se jednak samotného tématu diplomové práce a jeho „historických“ 

východisek, jednak problematikou související s nedávnou daňovou reformou.  

Téma shledávám jako poměrně úzké, proto jsem se snažila nasbírat co nejvíce 

vhodných materiálů ke zpracování. Cílem mé práce by tedy měl být komplexní rozbor 

slev na dani. Téma je zpracováno k právnímu stavu k 1. květnu roku 2011. 
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1 Daň z příjmů fyzických osob 
 

1.1 Obecná charakteristika 

 

Daň představuje transfer finančních prostředků ze soukromého sektoru  

do sektoru veřejného. Daně z příjmů jsou daně, které se staly součástí daňové soustavy 

s účinností od 1. ledna roku 1993. Daň z příjmů fyzických osob patří mezi přímé daně 

důchodového typu.
1
 Přímé daně platí poplatník na úkor svého příjmu, břemeno daně 

dopadá přímo na poplatníka a daň nelze převést na jiný subjekt. Přímé daně 

důchodového typu umožňují zdaňovat proměnlivý základ daně v čase. Daň z příjmů 

fyzických osob je upravena v zákoně č. 589/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen 

zákon). Pro většinu z poplatníků představuje jednu z daní nejzásadnějších, jelikož se  

s ní přímo setkávají, a jakékoliv změny ve výši daňové sazby či podmínkách zdanění  

na ně mají výrazný vliv. Tato daň má nejvyšší počet daňových subjektů, z tohoto 

důvodu pak je její regulace velmi citlivou otázkou, a to nejen politickou, nýbrž  

i společenskou. Při konstrukci této daně byli normotvůrci postaveni před nelehký úkol. 

Na jedné straně stál požadavek na jednoduchost z pohledu daňového subjektu,  

po kterém mnohdy není možné vyžadovat velké právní znalosti, na druhé straně snaha 

pokrýt všechny druhy příjmů a umožnit tak jejich zdanění. U důchodových daní, které 

jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů redistribuce důchodů v ekonomice se rovněž 

pere princip spravedlnosti v protipólu s principem solidarity.  

1.2 Subjekt daně 

 

Subjekty daně (dále jen poplatníci) jsou fyzické osoby, které lze rozdělit do dvou 

skupin, tedy na daňové rezidenty a nerezidenty. Daňoví rezidenti (tuzemci) mají  

na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, tzn. pobývají zde 

alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika 

obdobích.
2
 Daňová povinnost daňového rezidenta je neomezená, dani z příjmů podléhá 

                                                      
1
 BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana. Finanční právo. 4. aktualiz. 

vyd. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 238 
2
 § 2 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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svými celosvětovými příjmy, tedy příjmy plynoucími jak z České republiky, tak  

ze zahraničí.
3
 Daňoví nerezidenti (cizozemci) mají omezenou daňovou povinnost 

vztahující se pouze na příjmy, které jim plynou ze zdrojů na území České republiky.
4
 

Jedná se o poplatníky, kteří nesplňují podmínky uvedené pro daňové rezidenty, nebo 

poplatníky stanovené mezinárodními smlouvami. Dále jsou to osoby, které nemají  

na území České republiky bydliště, ale převážně se zde zdržují, účelem jejich pobytu je 

však léčení nebo studium. 

 

1.3 Předmět daně 

 

Předmětem daně jsou veškeré příjmy fyzických osob, kromě příjmů vyňatých  

z předmětu daně a příjmů od daně osvobozených. Jedná se o: 

 

 příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
5
, tedy o příjmy ze současného 

nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru  

a obdobného poměru, ve kterých je poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu 

povinen dbát příkazů plátce, příjmy za práci členů družstev pro družstva, 

společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů 

komanditních společností pro společnost, tantiémy, náhrady mzdy, refundace 

mezd apod.,  

 příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
6
, tedy příjmy  

ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti, z jiného 

podnikání dle zvláštních předpisů a podíly společníků veřejné obchodní 

společnosti a komplementářů komanditní společnosti, 

 příjmy z kapitálového majetku
7
, např. dividendy, úroky, výnosy z vkladových 

listů, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, 

 příjmy z pronájmu
8
, tedy příjmy z pronájmu nemovitostí a bytů nebo z jejich 

částí a z pronájmu movitých věcí, 

                                                      
3
 § 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 
4
 § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

5
 § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

6
 § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

7
 § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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 ostatní příjmy
9
, např. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného 

pronájmu movitých věcí, výhry v loteriích, sázkách a jiných hrách apod.  

Příjmem rozumíme příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou. Nepeněžní 

příjmy jsou oceňovány podle zákona o oceňování majetku, pokud ale zákon o daních 

z příjmů nestanoví jinak. 

Zákon vymezuje rovněž příjmy, které naopak nejsou předmětem daně. Jedná  

se zejména o příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního 

právního předpisu, úvěry a půjčky s výjimkou stanovenou zákonem, příjmy z rozšíření 

nebo zúžení společného jmění manželů, příjem plynoucí z titulu spravedlivého 

zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva apod.
10

 

Dále zákon vymezuje příjmy osvobozené od daně, např. sociální dávky, pojistná 

plnění, příjmy související se státní politikou bydlení, stipendia vyplácená ze státního 

rozpočtu, dotace apod.
11

  

Ve výsledku lze tedy předmět daně vymezit jako příjmy poplatníků s výjimkou 

příjmů, které nejsou předmětem daně (tj. příjmy podléhající dani) a s výjimkou příjmů 

osvobozených od daně (tj. příjmy zdaňované v základu daně, popř. příjmy, které tvoří 

samostatné základy daně). 

 

1.4 Základ daně 

 

Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, udržení  

a zajištění.
12

 Zdaňovacím obdobím je u daně z příjmů fyzických osob kalendářní rok. 

Pokud má poplatník ve zdaňovacím období průběžně dva nebo více příjmů, je základem 

daně součet jednotlivých dílčích základů daně, zjištěných podle jednotlivých příjmů.  

Do základu daně nejsou zahrnuty příjmy, které jsou od daně osvobozené, dále příjmy, 

                                                                                                                                                            
8
 § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

9
 § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

10
 § 3 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

11
 § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

12
 § 5 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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pro které je stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně ze samostatného 

základu daně.
13

  

 Příjmy poplatníka jsou posuzovány v tzv. dílčích základech daně dle 

jednotlivých typů těchto příjmů. 

Jednotlivé dílčí základy daně představují rozdíl příjmů, které jsou předmětem 

daně a nejsou od daně osvobozené, a výdajů. Výjimkou jsou příjmy podle §8 zákona, 

kde výdaje nelze uplatnit. V případě, že poplatník ve zdaňovacím období vykazuje více 

druhů příjmů uvedených v § 6 až 10 zákona, tvoří základ daně součet dílčích základů 

daně stanovených podle jednotlivých druhů příjmů. 

 Celkový základ daně se dále snižuje o nezdanitelné části základu daně
14

  

a o položky odčitatelné od základu daně
15

.  

 

1.5 Sazba daně 

 Sazbu daně stanovuje zákon ve výši 15 % ze základu daně, který se sníží  

o nezdanitelnou část základu daně a položky odčitatelné od základu daně 

zaokrouhleného v měsíčním zúčtování na celá sta Kč nahoru, v ročním zúčtování  

na celá sta Kč dolů.
16

 

  

                                                      
13

 § 5 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
14

 § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
15

 § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
16

 § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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2 Nezdanitelné částky základu daně jako východisko pro 

slevy na dani 

 

 Až do roku 2006 platná právní úprava zahrnovala úpravu nezdanitelných částek 

základu daně. Základ daně poplatníka fyzické osoby, popř. úhrn dílčích základů daně  

se před výpočtem vlastní daňové povinnosti snížil o tzv. nezdanitelnou část základu 

daně, která se skládala z jednotlivých nezdanitelných částek. Nezdanitelné částky byly 

stanoveny jednotnou částkou nebo limitem bez ohledu na výši příjmu poplatníka  

a odčítaly se od základu daně nezávisle na sobě. Pokud byl základ daně tak nízký,  

že odpočet všech nezdanitelných částek, na které měl poplatník nárok, nešlo provést, 

daň se nevybírala. Neuplatněné nezdanitelné částky nešlo přesouvat do dalšího 

zdaňovacího období. 

 

Výše nezdanitelných částek v roce 2002 

Druh nezdanitelné částky Výše odpočtu 

roční 

Výše odpočtu 

měsíční 

Základní pro poplatníka (nejedná-li se o 

poživatele starobního důchodu z tuzemského 

nebo zahraničního povinného důchodového 

pojištění). 

38 040 Kč 3 170 Kč 

U poplatníka, poživatele starobního důchodu 

na počátku zdaňovacího období nebo 

přiznaného mu zpětně, u něhož skutečná výše 

vyplaceného důchodu nepřevyšovala 38 040 

Kč ročně. 

Rozdíl mezi 

38 040 Kč a 

vyplacenými 

částkami na 

starobním 

důchodu ve 

zdaňovacím 

období. 

nelze 
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U poplatníka, poživatele starobního důchodu 

na počátku zdaňovacího období nebo 

přiznaného mu zpětně, u něhož skutečná výše 

vyplaceného důchodu převyšovala 38 040 Kč 

ročně. 

nelze nelze 

Na každé vyživované dítě ve společné 

domácnosti (bez ohledu na počet dětí) max.  

do dovršeného věku 26 let. 

23 520 Kč 1 960 Kč 

Na vyživované dítě ve společné domácnosti, 

je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P. 

47 040 Kč 3 920 Kč 

Na manžela (manželku) žijící ve společné 

domácnosti s vlastním ročním příjmem nižším 

než 38 040 Kč. 

21 720 Kč nelze 

Na manžela (manželku), držitele průkazu 

ZTP/P, s vlastním ročním příjmem nižším než 

38 040 Kč. 

43 440 Kč nelze 

Na poplatníka pobírajícího částečný invalidní 

důchod z tuzemského důchodového pojištění.
17

 

7 140 Kč 595 Kč 

Na poplatníka pobírajícího plný invalidní 

důchod z tuzemského důchodového pojištění, 

nebo vdovský (vdovecký) důchod z důvodu 

invalidity.
18

 

14 280 Kč 1 190 Kč 

Je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P. 50 040 Kč 4 170 Kč 

U poplatníka, soustavně se připravujícího na 

budoucí povolání studiem nebo předepsaným 

výcvikem max. do 26 let; prezenční doktorské 

studium na vysoké škole max. do 28 let. 

11 400 Kč 950 Kč 

  

                                                      
17

 viz DOBEŠOVÁ, Katarína. Zdaňování mezd a platů.: Polygon, 2002 s. 125. 

18
viz DOBEŠOVÁ, Katarína. Zdaňování mezd a platů.: Polygon, 2002 s. 125. 
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3 Vliv daňové reformy 2008 na slevy na dani 

 

 Daňová reforma je vždy zásadní, systémovou změnou celého daňového systému. 

Obvykle je reakcí na podstatnou změnu ekonomických, sociálních či politických 

podmínek a má za úkol těmto změněným podmínkám daňovou soustavu přizpůsobit, 

zabezpečit ekonomický růst a větší daňovou spravedlnost.
19

 Není to ovšem jednorázový 

proces. Její příprava trvá řadu let a v tomto období dochází obvykle k přijímání dílčích 

změn, až ovšem ke konkrétnímu datu je nově kodifikována celá nebo značná část 

daňové soustavy, čímž je proces daňové reformy dokončen. 

Jednou z důležitých součástí vládou předloženého zákona č. 261/2007Sb.,  

o stabilizaci veřejných rozpočtů, jehož cílem bylo odstartovat proces postupného 

snižování schodku státního rozpočtu, byla novela zákona o daních z příjmů. Její podtext 

byl převážně politický, proto jí bývá přezdíváno „Topolánkův batoh“. Tato novela, 

účinná od 1. ledna roku 2008, výrazně změnila systém zdaňování. Lze ji označit jako 

zahájení již delší dobou očekávané daňové reformy. Klíčové změny, které tak vstoupily 

v účinnost, byly i aspektem, ovlivňujícím dosavadní podobu slev na dani. 

3.1 Sazba daně jako výchozí aspekt změn 

 

 V souvislosti se sazbou daně došlo ve zdaňování příjmů ke zcela radikálním 

změnám. S účinností od 1. ledna roku 2008 byla odstraněna dosud používaná klouzavě 

progresivní stupnice se zdaňovacími pásmy ve výši 12%, 19%, 25% a 32% a do praxe 

byla zavedena jednotná sazba daně 15%, která je nezávislá na daňovém základu. 

Zavedení lineární sazby daně je tedy novým pohledem na daňovou spravedlnost 

s významným politickým podtextem.
20

Tato změna si vyžádala mnohé další zásahy, 

především do nezdanitelných částí základu daně, slev na dani či postupu stanovení 

samotného základu daně. Záměrem bylo, aby z pohledu daně z příjmů fyzických osob 

nedošlo ke zvýšení daňové zátěže u žádné z příjmových skupin poplatníků. Sazba měla 

být následně s účinností od 1. ledna roku 2009 snížena z dosavadních 15% na 12,5%, 

                                                      
19

 BONĚK, Václav. K historii daňových reforem v českých zemích. Daně a finance. 2007, 11, s. 3-6 
20

 BĚHOUNEK, Pavel. Daňová reforma a daně z příjmů. Daňová a hospodářská kartotéka. 2007, 20. 
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avšak od realizace tohoto opatření bylo upuštěno, nadále tak i pro rok 2011 zůstává  

na 15%. 

3.2 Základ daně jako výchozí aspekt změn 

 

 K podstatným změnám došlo v oblasti konstrukce základu daně a to jak  

u zaměstnanců, tak i u podnikatelů. 

 Nejvíce diskutovanou záležitostí v souvislosti se zdaňováním zaměstnanců  

po přijaté reformě byl pojem „superhrubá mzda“. Tento pojem však v novele zákona  

o daních z příjmů ani v jiných souvisejících právních předpisech nenajdeme. Jedná se  

o uměle vytvořený výraz, jenž je určen výhradně pro daňovou oblast a vyjadřuje  

pro účely zdanění příjmů zaměstnanců základ daně z příjmů. Její podstata spočívá 

v tom, že nezohledňuje zaplacené pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení. Podle dosavadní úpravy byl základem daně z příjmů ze závislé činnosti  

a funkčních požitků příjem zaměstnance snížený o sražené nebo zaměstnancem 

uhrazené částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit 

zaměstnanec, přičemž u zaměstnanců, na které se vztahovalo povinné zahraniční 

pojištění stejného druhu se odečetly od příjmu příspěvky zaplacené na toto zahraniční 

pojištění. Naproti tomu základ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků je 

podle novely od ledna roku 2008 upraven tak, že se jedná o příjem poplatníka zvýšený  

o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů 

povinen platit zaměstnavatel sám za sebe a u zaměstnance, na kterého se vztahuje 

povinné zahraniční pojištění stejného druhu, zvýšené o částku odpovídající příspěvkům 

zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění. Pokud tedy převedeme do jednodušších 

pojmů, ke hrubé mzdě zaměstnance se připočte pojištění, které z jeho příjmů platí 

zaměstnavatel.
21

 

                                                      
21

 KOHOUTOVÁ, Marie. Zdaňování zaměstnanců po reformě od 1. ledna 2008. Daně a finance. 2008, 1, 

s. 3-6. 
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 Druhou rovinou úpravy je základ daně u příjmů z podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti. Zde je od ledna roku 2008 vyloučena možnost uplatnit ve výdajích 

povinné pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, doposud se jednalo  

o daňově uznatelný výdaj. Osoba s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné 

činnosti pak základ daně stanoví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek 

hospodaření, přičemž výdaje, resp. náklady se rozumí výdaje bez pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazené touto osobou za sebe samu. 
22

 

3.3 Společné zdanění manželů jako výchozí aspekt změn  

 

Od 1. ledna roku 2005 bylo možno uplatnit společné zdanění manželů. Manželé, 

kteří byli poplatníky daně z příjmů fyzických osob a vyživovali alespoň jedno dítě žijící 

s nimi v domácnosti, mohli uplatnit výpočet daně ze společného základu daně. 

Společným základem daně byl součet dílčích základů daně obou manželů upravený  

o nezdanitelné části základu daně, které mohl uplatnit i ten z manželů, který neměl 

zdanitelné příjmy, pokud jinak splňoval podmínky pro jejich uplatnění. Každý 

z manželů uvedl ve svém daňovém přiznání polovinu tohoto společného základu daně, 

ze kterého byla po případném uplatnění odečitatelných položek vypočítána daň. Jeho 

efekt tak byl tím větší, čím větší byl rozdíl v příjmech obou manželů, přičemž největší 

výhody přineslo rodinám, ve kterých byl jeden z manželů bez zdanitelných příjmů. 

Za tři roky své existence ušetřilo společné zdanění manželů fyzickým osobám, 

které měly možnost ho využít, významné částky na dani. Výhody, které tento systém 

optimalizace zdanění manželům přinášel, byly proto částečně nahrazeny výrazným 

zvýšením roční slevy na dani na druhého z manželů, který nemá vlastní příjmy.  

Od 1. ledna roku 2008 bylo zrušeno společné zdanění příjmů manželů vzhledem 

k tomu, že byla zavedena jednotná sazba daně. Za tohoto stavu se stalo společné 

zdanění bezpředmětné a jeho výhody jsou tak kompenzovány zvýšením slev na dani.  

 

                                                      
22

 DRÁB, Ondřej; DRÁBOVÁ, Milena. Změny v daňových předpisech od 1. 1. 2008. Daně a právo v 

praxi. 2008, 1, s. 2-13. 
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3.4 Ovlivnění slev na dani 

 

Změny v souvislosti s daňovou reformou neměly vliv na počet slev na dani,  

ale především na jejich výši, která v roce 2008 výrazně vzrostla. Zejména se jedná  

o výši základní slevy na poplatníka a slevy na vyživovanou manželku. Důvodem bylo 

zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob a změny v konstrukci daňového 

základu. Od roku 1993 až do konce roku 2007 byla sazba daně z příjmů progresivní, 

tzn. čím vyšší byl základ daně, tedy příjem, tím vyšší byla sazba daně. Zvýšení nejnižší 

sazby pro poplatníky, fyzické osoby s nejnižšími příjmy, z 12% na jednotných 15% 

samo o sobě znevýhodnilo nízkopříjmové skupiny poplatníků, kteří doposud své příjmy 

nebo jejich převážnou část zdaňovali sazbou 12 % a naopak přineslo výhody  

pro poplatníky středně a zejména vysokopříjmové, jejichž základ daně byl v převážné 

míře zdaňován sazbami vyššími. Tyto nově vzniklé disproporce byly proto 

kompenzovány razantním zvýšením slev na dani. Od roku 2009 mělo dojít k poměrně 

výraznému snížení slev na dani v souvislosti se snížením sazby daně na 12,5%, avšak 

ani tato změna nebyla zrealizována.  

Další změnou vyvolanou zavedením jednotné sazby daně byla změna v oblasti 

daňového zvýhodnění na dítě. Nejenže došlo k jeho navýšení, ale zvýšen byl i horní 

limit pro vyplácený daňový bonus. 

Novinkou od roku 2008 je také možnost starobních důchodců uplatnit základní 

slevu na dani na poplatníka, aniž by byla podmíněna limitem vyplácených penzí.  

Do konce roku 2007 mohl starobní důchodce uplatnit slevu na dani pouze v případě,  

že jeho důchod za dané zdaňovací období nepřekročil částku 38 040 Kč ročně.  

Tzn. zatímco v roce 2007 se sleva na dani na poplatníka týkala pouze osoby, která 

v daném zdaňovacím období odcházela do důchodu (roční důchod je totiž obvykle vyšší  

než uvedených 38 040Kč), od roku 2008 se týká i tzv. pracujících důchodců, tedy osob, 

které si vedle pobírání starobního důchodu ještě přivydělávají jinou činností, resp. jimž 

vedle starobního důchodu plynou nějaké další příjmy.
23

 

  

                                                      
23

 DRÁB, Ondřej; DRÁBOVÁ, Milena. Změny v daňových předpisech od 1. 1. 2008. Daně a právo v 

praxi. 2008, 1, s. 2-13. 
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4 Slevy na dani 

 

4.1 Obecně 

 

Fyzické osoby mají možnost snížit svoji vypočtenou daňovou povinnost o částky 

slev na dani. Novelou zákona o daních z příjmů došlo od ledna roku 2006 k náhradě 

dřívějších nezdanitelných částek základu daně uvedených v zákoně účinném do 31. 12. 

roku 2005 v § 15 odst. 1 částkami uvedenými v nově vloženém § 35ba. Zjednodušeně 

vyjádřeno, pevně stanovené odpočty od základu daně tak byly nahrazeny pevně 

stanovenými odpočty přímo od daně. Zákon tyto částky nenazývá přímo slevami  

na dani, ale o slevy na dani se jedná a je možné je tak tedy nazývat. Od roku 2008 co se 

druhů a podmínek využití těchto slev týče, nedochází ve srovnání s lety předchozími 

k zásadním změnám. Co se týká výše jednotlivých slev, dochází v roce 2008 k jejich 

výraznému zvýšení.
24

 

Slevy na dani z příjmů je nutné důsledně odlišit od položek snižujících základ 

daně. Položky snižující základ daně se odečítají od základu daně, což v důsledku 

znamená snížení daňové povinnosti. Výše daňové úlevy však není, resp. nemusí být 

shodná u všech poplatníků. Naproti tomu slevy na dani snižují až vlastní vypočtenou 

daňovou povinnost, výsledným efektem tedy je nominálně stejná daňová výhoda  

pro všechny poplatníky při splnění zákonem stanovených podmínek. 

4.2 Třídění 

 

Slevy na dani lze rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny je možné zařadit 

slevy, které jsou výhradně určeny poplatníkům, fyzickým osobám (do těchto slev byla 

od roku 2006, resp. 2005 přetransformována většina dřívějších nezdanitelných částek  

ze základu daně).
25

 Do druhé skupiny pak spadají slevy, které mohou uplatnit všichni 

                                                      
24

 MACHOVÁ, Helena. Slevy na dani z příjmů od roku 2008. Daně a právo v praxi. 2008, 1, s. 18-21. 

25
 MACHOVÁ, Helena. Slevy na dani - kdy je uplatnit?. Daňová a hospodářská kartotéka. 2007, 15, 9. 
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poplatníci, tedy jak fyzické, tak i právnické osoby. Rovněž je nutné rozlišit, komu jsou 

tyto slevy poskytovány, a zda je lze nárokovat v měsíční výši, či pouze v roční. Slevy  

na dani podle § 35ba zákona lze odečítat jen do výše vypočtené daně, zatímco daňové 

zvýhodnění na vyživované děti může vést k daňovému bonusu, jenž lze vyplatit 

poplatníkovi v hodnotě přesahující vypočtenou daň. Z tohoto důvodu jsou daňové slevy 

v zákoně předřazeny daňovému zvýhodnění na děti.
26

 

 Slevy na dani pro fyzické osoby 

 Sleva na poplatníka (na poplatníka - starobního důchodce) - § 35ba odst. 1 písm. 

a) zákona 

 Sleva na vyživovanou manželku/manžela (vyživovanou manželku/manžela  

- držitele průkazu ZTP/P) - § 35ba odst. 1 písm. b) zákona 

 Sleva na invaliditu I. a II. stupně - § 35ba odst. 1 písm. c) zákona 

 Sleva na invaliditu III. stupně - § 35ba odst. 1 písm. d) zákona 

 Sleva pro držitele průkazu ZTP/P - § 35ba odst. 1 písm. e) zákona 

 Sleva pro studenty - § 35ba odst. 1 písm. f) zákona 

 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě/sleva na dani, daňový bonus  

(na vyživované dítě - držitele průkazu ZTP/P) - § 35c zákona 

 

 Slevy na dani pro fyzické i právnické osoby 

 Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením - § 35 zákona 

 Slevy z titulu investiční pobídky - § 35a, § 35b zákona 

4.3 K uplatňování slev na dani 

 

Slevy na dani lze uplatnit do výše vypočtené daňové povinnosti, výjimku tvoří 

pouze daňové zvýhodnění na děti. 

U slev podle § 35 odst. 1 písm. b) až f) zákona tedy s výjimkou základní slevy 

na poplatníka, která se uplatňuje paušálně, je potřebné v souvislosti s jejich 

uplatňováním vždy sledovat, zda byly rozhodné okolnosti splněny již na počátku 

příslušného kalendářního měsíce, za který je sleva uplatňována. Nároky na slevu  

                                                      
26

 PELECH, Petr; PELC, Vladimír . Daně z příjmů s komentářem k 1. 5. 2011. 11. aktualizované. 

Olomouc : Anag, 2011. s. 605. ISBN 978-80-7263-663-1. 
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podle § 35 odst. 1 písm. b) až f) zákona se krátí podle počtu měsíců, v nichž byly 

zákonem stanovené podmínky splněny. Platí zde tedy kritérium stavu na počátku 

měsíce, výjimka však existuje pro daňové zvýhodnění na děti, které lze uplatnit již  

za měsíc, ve kterém se dítě narodilo, bylo osvojeno nebo převzato do péče nahrazující 

péči rodičů, nebo za měsíc, ve kterém zletilé dítě zahájilo soustavnou přípravu  

na budoucí povolání - studium. V případě, že stanovené podmínky trvaly v průběhu 

zdaňovacího období pouze po jeho část, uplatní se sleva jen ve výši příslušného počtu 

dvanáctin konkrétní roční částky slevy na dani. 

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby.
27

 Fyzická osoba, 

rezident, je definována jako poplatník, který má na území České republiky bydliště, 

nebo se zde obvykle zdržuje, tzn. pobývá zde alespoň 183 dní v příslušném kalendářním 

roce, a který má v České republice neomezenou (celosvětovou) daňovou povinnost. 

Nerezidenti jsou definováni negativně, tzn. jako osoby, které nejsou rezidenty, mají 

v České republice pouze omezenou daňovou povinnost, zdaňují zde pouze příjmy 

plynoucí ze zdrojů na území České republiky.
28

 Sleva na poplatníka se dnes týká všech 

poplatníků, včetně daňových nerezidentů. V případě, že nerezident splní podmínku,  

že většina jeho celosvětových zdanitelných příjmů, tedy alespoň 90% mu plyne  

ze zdrojů na území České republiky, je mu na základě daňového přiznání (nikoliv  

při srážce daňové zálohy u zaměstnavatele) uznána i sleva z vypočtené daně  

na manželku (manžela) v domácnosti, na invalidní důchod, na průkaz ZTP/P (přiznaný 

podle českých právních předpisů) a daňové zvýhodnění na vyživované děti 

v domácnosti za stejných podmínek jako u daňových rezidentů České republiky.
29

 

  

                                                      
27

 § 2 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
28

 Blíže viz § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
29

 PELECH, Petr; PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem k 1. 5. 2011. 11. aktualizované. 

Olomouc: Anag, 2011. s. 608-609. ISBN 978-80-7263-663-1 
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5 Sleva na poplatníka 

 

Sleva na poplatníka
30

je nazývána jako sleva základní. Personálně není omezena, 

uplatňuje ji každý poplatník daně z příjmů fyzických osob. Tuto slevu, stejně jako dále 

uvedené, bylo možno poprvé využít ve zdaňovacím období kalendářního roku 2006
31

, 

kdy byla dosavadní nezdanitelná částka „na poplatníka“ ve výši 38 040 Kč nahrazena 

pevným odpočtem od vypočtené daně ve výši 7 200 Kč.  

5.1 Výše slevy 
 

Počínaje rokem 2008 byla tato sleva z daně navýšena na 24 840 Kč. Na této výši 

setrvala až do roku 2011, pro který byla snížena na 23 640 Kč. Toto opatření bývá 

nazýváno jako tzv. povodňová daň. Snížení základní slevy na dani o stokorunu měsíčně 

mělo přivést do státního rozpočtu zvláštní finanční prostředky, určené  

na protipovodňová opatření a odstraňování zvláštních škod po záplavách. S účinností  

od 1. ledna roku 2012 by mělo dojít k opětnému navýšení na 24 840 Kč. Zaměstnancům 

ji v poměrné výši 1 970 Kč měsíčně odečítá přímo zaměstnavatel. 

5.2 Podmínky uplatnění 
 

Nárok na tuto slevu v plné roční výši do konce roku 2007 měli všichni poplatníci 

s výjimkou starobních důchodců bez ohledu na to, jak dlouho a jakou činnost v průběhu 

zdaňovacího období vykonávali. Slevu nemohl uplatnit poplatník, který byl poživatelem 

starobního důchodu na počátku zdaňovacího období (resp. byl-li mu starobní důchod 

přiznán zpětně k tomuto datu) a roční výše důchodu činila více než 38 040Kč.  

V případě, že byl důchod nižší, sleva byla možná v plné výši. Od roku 2008 tak dochází 

k zásadní změně, kdy tuto základní slevu na dani mohou uplatnit i starobní důchodci 

v plné výši bez ohledu na úhrn jejich ročního důchodu.  

Jedná se o roční částku, která je nedělitelná na měsíce, nekrátí se. Nevadí tedy, 

pokud má poplatník zdanitelné příjmy jen po část roku, vždy lze uplatnit celou roční 

                                                      
30

 § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
31

 MACHOVÁ, Helena. Slevy na dani - kdy je uplatnit?. Daňová a hospodářská kartotéka. 2007, 15, 9 
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slevu. Je tomu tak dokonce i při úmrtí fyzické osoby v průběhu roku, dědici ji pak 

mohou uplatnit v plné výši.  
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6 Sleva na vyživovanou manželku či manžela 

 

Poplatník může uplatnit slevu na manželku (manžela)
32

 za splnění zákonem 

stanovených podmínek. Pokud manžel (manželka) žijící s poplatníkem ve společné 

domácnosti
33

 nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období částku 68 000 Kč, 

může si poplatník, tedy druhý z manželů snížit daňovou povinnost o další slevu na dani. 

6.1 Výše slevy 

 

Současná výše této slevy je 24 840 Kč. Nejvýznamnější změnou u této slevy 

počínaje již 1. 1. roku 2008 bylo její zvýšení na úroveň slevy na poplatníka. Částka 

24 840 Kč zůstává zachována i pro rok 2011, přestože sleva na poplatníka se pro tento 

rok snižuje. Je-li manžel (manželka) držitelem či držitelkou průkazu mimořádných 

výhod třetího stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce), sleva se zvyšuje  

na dvojnásobek, tedy na částku 49 680 Kč ročně.  

Manžel s vyššími příjmy si tedy může odečíst z vypočtené daně nejen 23 640 Kč 

sám za sebe (základní sleva na poplatníka za rok 2011), ale za stanovených podmínek 

také částku za manželku. Platí to samozřejmě i obráceně, manželka si může odečíst 

slevu na vyživovaného manžela. Po zrušení společného zdanění manželů jde o dobrou 

možnost, jak ušetřit v rodinném rozpočtu, pokud manžel vydělává a žena je například  

na rodičovské dovolené či nezaměstnaná.  

6.2 Podmínky uplatnění 
 

Slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku byly splněny dvě 

důležité podmínky. Tou první je existence manželství, druhou pak žití ve společné 

domácnosti. Sleva na manželku (manžela) se tedy krátí v případě, že manželkou 

(manželem) v domácnosti je osoba jen část roku, resp. přizná se pak jako násobek počtu 

měsíců a částky 2 070 Kč (tj. jedna dvanáctina z 24 840 Kč). Nejdříve lze tedy slevu 

                                                      
32

 § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
33

 Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 

 § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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uplatnit za měsíc, na jehož počátku byla podmínka splněna (bylo-li manželství uzavřeno 

v průběhu roku). U vyživované manželky (manžela) se po skončení roku hodnotí  

její příjem vždy za celý rok, neboť výše příjmu druhého z manželů je známa  

až po skončení roku. Sleva se týká pouze manželů, nikoliv partnerů podle zákona  

o registrovaném partnerství.
34

 

Podmínkou je také nepřekročení limitu pro vlastní příjmy manželky (manžela). 

Jejich hranice činí 68 000 Kč ročně. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se však 

započítávají nejen mzdy (v hrubém, nikoliv „superhrubém“
35

), odměny z dohod  

a příjmy OSVČ, z pronájmu apod., ale i řada příjmů od daně osvobozených, jako jsou 

dávky nemocenského pojištění, mateřské dávky z nemocenského pojištění, dávky  

od úřadu práce, všechny druhy důchodů z důchodového pojištění a další. Naopak  

se do nich nepočítají:  

 dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální přídavek, příspěvek  

na bydlení, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, 

dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné),  

 dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné 

nouzi,  

 stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí 

povolání,  

 státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvek 

podle zákona o stavebním spoření,  

 příjem, plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok 

 na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.  

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního 

příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se 

pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
36

 

                                                      
34

 PELECH, Petr; PELC, Vladimír . Daně z příjmů s komentářem k 1. 5. 2011. 11. aktualizované. 

Olomouc : Anag, 2011. s. 607. ISBN 978-80-7263-663-1 
35

PELECH, Petr; PELC, Vladimír . Daně z příjmů s komentářem k 1. 5. 2011. 11. aktualizované. 

Olomouc : Anag, 2011. s. 606. ISBN 978-80-7263-663-1  
36

 § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Poplatník není povinen prokazovat výši vlastního příjmu manželky, stačí  

v Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 

požitků
37

 pravdivě prohlásit, že vlastní příjem manželky nepřesáhl ve zdaňovacím 

období stanovenou limitní částku. 

  

                                                      
37

 § 38k odst. 4 odst. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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7 Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně 

 

Zákon ve vztahu ke zdravotnímu postižení rozeznává tři druhy slev na dani. 

Záleží na tom, zda je poplatník invalidou prvního a druhého, nebo třetího stupně, či je 

držitelem průkazu ZTP/P. Slevu je možné uplatnit nejdříve v měsíci, na jehož počátku 

je podmínka splněna.  

S účinností od ledna roku 2010 nová koncepce invalidity zrušila její členění  

na částečnou a plnou a vymezuje jeden typ invalidity, který člení do tří stupňů  

podle poklesu pracovní schopnosti.
38

 Třístupňový systém má více reflektovat míru 

schopnosti člověka pracovat v případě vážné choroby, úrazu, či postižení a je součástí 

první etapy důchodové reformy. Dřívější částečná invalidita tak byla tímto opatřením 

nahrazena invaliditou prvního a druhého stupně. 

Slevy na dani z příjmů při pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního 

nebo druhého stupně anebo pro invaliditu třetího stupně se týkají jen důchodů takto 

nazvaných a vyplácených podle českého zákona o důchodovém pojištění. 

7.1 Výše slevy 

 

Částku 2 520 Kč ročně, tj. 210 Kč měsíčně si můžou z daně odečíst lidé 

pobírající invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového 

pojištění podle zákona o důchodovém pojištění. Stejnou částku je možno odečíst  

i v případě, že došlo k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní důchod.  

Pro nárok na slevu z titulu souběhu má starobnímu důchodu předcházet nárok  

na invalidní důchod a následně po dobu nároku na starobní důchod již nemohou být 

pochybnosti o nároku na odpočet podle § 35ba odst. 1 písm. c) nebo písm. d). zákona. 

Pouze slevy podle těchto písmen se vzájemně vylučují. Slevy podle § 35ba zákona  

se jinak při splnění podmínek sčítají.
39

 

  

                                                      
38

 Vyhláška MPSV č. 359/2009 Sb. 
39

 PELECH, Petr; PELC, Vladimír. Daně z příjmů s komentářem k 1. 5. 2011. 11. aktualizované. 

Olomouc: Anag, 2011. s. 607. ISBN 978-80-7263-663-1 



24 

 

7.2 Podmínky uplatnění 

 

Osoba je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

nastal pokles její pracovní schopnosti nejméně o 35% avšak nejvíce o 49% (invalidita 

prvního stupně) a nejméně o 50%, nejvíce však o 69% (invalidita druhého stupně). 

Pracovní schopností se rozumí schopnost vykonávat výdělečnou činnost odpovídající 

tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, 

zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Poklesem pracovní 

schopnosti se pak rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku 

omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl 

u poplatníka před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.
40

 

  

                                                      
40

 § 39 odst. 1, 2, 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
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8 Sleva na invaliditu třetího stupně 

 

8.1 Výše slevy 

 

Pro poplatníka pobírajícího invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně je 

sleva dvojnásobná, tedy 5 040 Kč ročně, tj. 420 Kč měsíčně. Stejná situace nastane  

i tehdy, pobírá-li poplatník jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona  

o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní  

ve třetím stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 

z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně  

a starobního důchodu nebo je poplatník podle předpisů invalidní ve třetím stupni,  

ale jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není 

invalidní ve třetím stupni.
41

 

8.2 Podmínky uplatnění 

 

Za invalidu třetího stupně se považuje osoba, u níž z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles pracovní schopnosti nejméně o 70%.
42

 

Dřívější plné invaliditě tak nově odpovídá invalidita třetího stupně, podrobněji viz výše. 

  

                                                      
41

 § 35ba odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
42

 § 39 odst. 1, 2, 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
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9 Sleva pro držitele průkazu ZTP/P  

 

9.1 Výše slevy 

 

Poplatník, jenž je držitelem průkazu ZTP/P (průkaz mimořádných výhod třetího 

stupně)
43

 tedy občan se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce, 

může od vypočtené daně odečíst 16 140 Kč ročně, tj. 1 345 Kč měsíčně. Je tomu tak  

i tehdy, když nepobírá invalidní důchod. V případě, že by držitel průkazu ZTP/P rovněž 

pobíral i invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, může uplatnit obě výše zmíněné 

slevy i slevu na poplatníka. Slevy se tak při splnění stanovených podmínek sčítají.  

Také tuto slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku patřil 

poplatník do příslušné kategorie.  

  

                                                      
43

 Ke konkrétním zdravotním indikacím, které rozhodují o přiznaném stupni výhod viz §86 zákona  

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a § 31vyhlášky MPSV č. 

182/1991 Sb.,  
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10 Sleva pro studenty 

 

10.1 Výše slevy 

 

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo 

předepsaným výcvikem (bude se jednat zpravidla o žáky středních škol a studenty 

vysokých škol), může uplatnit studentskou slevu na dani a odečíst si tak z daně  

4 020 Kč ročně, tedy 335 Kč měsíčně. 

10.2 Podmínky uplatnění 

 

 Nárok na slevu má do dovršení věku 26 let, nebo po dobu prezenční formy 

studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání  

až do dovršení věku 28 let.
44

 Poplatníkem je i osoba nezletilá, jde-li například  

o pracovní příjmy nezletilého, příjmy z pronájmu, zděděných autorských práv apod., 

přestože techniku daňového přiznání v těchto případech zajišťuje zákonný zástupce. 

Důležitá je zde podmínka soustavné přípravy na budoucí povolání jak  

u nezletilého poplatníka, tak u zletilého poplatníka do dovršení věku 26 resp. 28 let  

(viz výše). U starších poplatníků studentů tento odpočet bohužel uplatnit nelze. Pokud 

by poplatníkem podávajícím daňové přiznání bylo dítě, které dosud nezahájilo studia  

na střední škole, sleva na studenta mu nenáleží, jelikož se ještě nejedná o soustavnou 

přípravu. Zákon sám nedefinuje, co se rozumí pod pojmem soustavná příprava  

na budoucí povolání, odkazuje nicméně na definici obsaženou v § 12 až 15 zákona  

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Výjimkou,  

kdy student nemá nárok na tuto slevu, je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované 

studium na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li v době takového studia výdělečně 

činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li v době takového studia nárok na podporu  

v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. Druhou výjimkou vylučující tuto slevu je 

studium za trvání služebního poměru.  

                                                      
44

 § 35ba odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Jedná-li se o studium na zahraniční střední nebo vysoké škole, je nutné mít 

k dispozici rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

jež se vydává na žádost studenta, které potvrzuje, že jeho studium určitého oboru  

na určité zahraniční škole je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých 

školách v České republice. Následně stačí pravidelně předkládat potvrzení o studiu 

vydané zahraniční školou, ze kterého je zřejmé, že se jedná o studium uvedené 

v rozhodnutí MŠMT. 

Slevu může student uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku 

splňoval uvedené podmínky, tedy byl podle zákona o státní sociální podpoře považován 

za studenta bez ohledu na to, v kolika měsících dosáhl příjmů podléhajících dani.  

Za každý měsíc jde o jednu dvanáctinu roční částky, tedy 335 Kč. Zahájil-li tudíž 

student samostatnou výdělečnou činnost v srpnu roku 2009 po ukončení studia vysoké 

školy, měl nárok na slevu na dani z důvodu studia za měsíc leden až červenec roku 

2009. 

Tato sleva se uplatňuje vedle základní slevy na dani. Nebrání tomu ani okolnost, 

že například jeden z rodičů, s nimiž žije poplatník ve společné domácnosti, uplatňuje  

na poplatníka jako na dítě daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d zákona. Nárok mají 

studenti samozřejmě i na další slevy, jak již bylo zmíněno výše, vzájemně se neruší,  

ale sčítají.  
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11 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě, daňový bonus 

 

Mezi slevy fakticky patří i daňové zvýhodnění na dítě, přestože je formálně 

nazýváno odlišně. Daňové zvýhodnění z titulu vyživovaného dítěte mohli poplatníci 

poprvé uplatnit ve zdaňovacím období 2005.
45

 Oproti roku 2009 došlo v následujícím 

roce k navýšení. To souviselo jednak se zavedením jednotné sazby daně 15%, jednak  

se současným navýšením základu daně u zaměstnanců o pojistné placené 

zaměstnavatelem a u OSVČ s neuznáním plateb na pojistné sociální a zdravotní jako 

výdaje pro účely zjištění základu daně. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit 

formou slevy na dani, daňového bonusu, nebo slevy na dani a daňového bonusu.
46

 

V praxi tedy může daňové zvýhodnění na dítě mít tři formy:  

a) daňový bonus - v případě, že daňová povinnost je vlivem uplatnění slev na dani 

dle § 35ba zákona nulová, jedná se de facto o negativní daň;  

b) sleva na dani - v případě, že daňová povinnost je po uplatnění slev na dani  

dle § 35ba zákona větší než přípustné daňové zvýhodnění, pak se daňové 

zvýhodnění na dítě chová jako standardní sleva na dani;  

c) kombinace daňového bonusu a slevy na dani - v případě, že daňová povinnost 

není po uplatnění ostatních slev nulová a zároveň je nižší než daňové 

zvýhodnění na dítě, v tom případě je část daňového zvýhodnění poplatníkovi 

vrácena ve formě daňového bonusu.  

11.1 Výše daňového zvýhodnění 

 

Za každé vyživované dítě, které s poplatníkem žije v domácnosti lze odečíst  

z daní 11 604 Kč ročně. Je-li dítě zdravotně postižené, činí zvýhodnění dvojnásobek, 

tedy 23 208 Kč ročně.  

  

                                                      
45

 MACHOVÁ, Helena. Slevy na dani - kdy je uplatnit?. Daňová a hospodářská kartotéka. 2007, 15, 9. 
46

 § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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11.2 Podmínky uplatnění 
 

Zásadní podmínkou slevy je, že musí jít o vyživované dítě, žijící s poplatníkem 

ve společné domácnosti. Za vyživované dítě poplatníka se považuje dítě vlastní, 

osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, nebo dítě druhého z manželů. Málo 

známou možností je, že daňové zvýhodnění na dítě můžou uplatnit také babička nebo 

dědeček, jestliže rodiče dítěte nemají příjmy, z nichž by mohli toto zvýhodnění uplatnit. 

Za vyživované se považuje především dítě, které je nezletilé (tedy do dovršení 18 let 

věku). Hranici lze posunout až do dovršení 26 let, jestliže se dítě soustavně připravuje 

na budoucí povolání
47

, nebo když nemůže studovat nebo pracovat kvůli nemoci, úrazu 

či dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. Dočasný pobyt dítěte mimo 

domácnost, například cestování po světě, na uplatnění slevy ale nemá vliv. 

V případě, že zletilé dítě
48

 uzavře manželství a žije v domácnosti s manželem 

(manželkou), může on (ona) při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu 

na vyživovanou manželku. Zákon tak řeší případy, kdy namísto měsíčního daňového 

zvýhodnění nastupuje sleva na dani u výdělečně činného manžela. Současně však 

pamatuje i na situace, kdy manželství uzavřou například studenti bez zdanitelných 

příjmů, z nichž by mohli tuto slevu na dani uplatnit a současně žijí v domácnosti rodičů, 

resp. osob vyživujících je před uzavřením manželství. V takovém případě může daňové 

zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník nahrazující péči rodičů, pouze ale  

za splnění podmínky soužití v jedné domácnosti. 

Toto zvýhodnění nemůže uplatnit poplatník, který uplatňuje slevu na dani 

z titulu investičních pobídek
49

. Pro daňové nerezidenty je uplatnění daňového 

zvýhodnění podmíněno tím, že většina celosvětových zdanitelných příjmů, tedy alespoň 

90%, musí plynout ze zdrojů na území České republiky. 

Na slevu existuje nárok jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku jsou 

splněny obě podmínky (vyživování a společná domácnost). Tedy za každý takovýto 

měsíc 967 Kč. V měsíci, kdy se dítě narodilo, bylo osvojeno, převzato do péče 

                                                      
47

 § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
48

 Blíže § 35c odst. 6 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
49

 § 35a nebo 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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nahrazující péči rodičů, nebo kdy začala jeho soustavná příprava na budoucí povolání, 

lze slevu uplatnit vždy. Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje více poplatníků 

(typicky matka a otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž 

kalendářním měsíci nebo roce jen jeden z nich.  

11.3 Daňový bonus 

 

Běžné slevy (na poplatníka, manželku, studenta, atd.) lze odečíst od daně jen  

do výše vypočtené daňové povinnosti. Pokud v součtu slev vyjde záporná daňová 

povinnost, není zde povinnost nic platit, ale minusová hodnota vyplacena nebude. Právě 

v tom se liší daňové zvýhodnění na dítě od ostatních slev. Je faktem, že také slevu  

na dani na dítě lze uplatnit až do „nuly“, odečíst tedy jen do výše původně vypočtené 

daňové povinnosti. Pokud však část daňového zvýhodnění zbude a nárok je vyšší  

než daňová povinnost vypočtená za příslušné zdaňovací období, stane se vzniklý rozdíl 

takzvaným daňovým bonusem. Daňový bonus se vztahuje na poplatníky s relativně 

nízkými příjmy a znamená, že poplatník inkasuje bonus ze státního rozpočtu. Daňový 

bonus připadá v úvahu pouze a jen u daňového zvýhodnění z titulu vyživovaného dítěte, 

v žádném jiném případě možný není. 

Nárok na daňový bonus je v ročním vyjádření podmíněn příjmem alespoň  

ve výši šestinásobku minimální mzdy.
50

 Spadají sem jen příjmy ze zaměstnání, 

podnikání, pronájmu nebo z kapitálového majetku.
51

 Nemají na něj tedy nárok třeba 

dlouhodobě nezaměstnaní. To znamená, že poplatník, u něhož úhrn zdanitelných příjmů 

ve zdaňovacím období nedosáhne stanovené výše, bude mít nárok jen na slevu na dani, 

nikoliv však na vyplacení daňového bonusu. Daňový bonus se netýká poplatníků, kteří 

mají pouze tzv. ostatní příjmy.
52

 Bonus se nevztahuje ani na poplatníka pouze s příjmy  

z pronájmu
53

 v případě, že vykázal ztrátu v běžném zdaňovacím období. Pro rok 2011 

stejně jako od roku 2007 je stanovena minimální mzda na 8 000 Kč, limit tedy činí 

48 000 Kč ročně, měsíčně pak 4 000 Kč. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně 

                                                      
50

 Minimální mzdou se podle legislativní zkratky zavedené v § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů rozumí měsíční výše uvedená v § 2 nařízení vlády č. 

567/2006, tj. dnes 8000Kč. 
51

 Blíže viz§ 6, 7, 8, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
52

 Viz § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
53

 Viz § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, 

maximálně však do výše 52 200 Kč ročně. Na měsíčním bonusu lze vyplatit maximálně 

4 350 Kč měsíčně. 

Má-li poplatník povinnost podat daňové přiznání, nebo tak učiní dobrovolně, 

uplatní nárok na daňový bonus v daňovém přiznání. Bonus je posuzován obdobně jako 

přeplatek, může tak požádat o jeho vyplacení přímo na tiskopise daňového přiznání. 
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12 Srovnání výše slev na dani pro fyzické osoby v posledních 

letech 
 

 

Sleva na dani ročně 2007 2009 2011 

Na poplatníka / na 

poplatníka  

- starobního důchodce 

7 200/0 Kč 24 840/24 840 Kč 23 640/23 640 Kč 

Na vyživovaného manžela 

/ manželku 

4 200 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Na invaliditu 1. nebo 2. 

stupně 

1 500 Kč 2 520 Kč 2 520 Kč 

Na invaliditu 3. stupně 3 000 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč 

Pro držitele průkazu 

ZTP/P 

9 600 Kč 16 140 Kč 16 140 Kč 

Pro studenty 2 400 Kč 4 020 Kč 4 020 Kč 

Daňové zvýhodnění na 

vyživované dítě 

6 000 Kč 10 680 Kč 11 604 Kč 

 

 Jak je z výše uvedené tabulky patrné, od roku 2007 došlo k zásadnímu zvýšení 

slev na dani a daňového zvýhodnění, čehož příčinou byla reforma veřejných financí. 

Podrobně viz předešlé kapitoly. 
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13 Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením 
 

 Zdravotně postižené osoby mají v pracovněprávních vztazích stejná práva  

a povinnosti jako ostatní zaměstnanci. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. mimo 

jiné poskytuje zvýšenou ochranu těmto osobám na trhu práce, stanoví jednak 

zaměstnavatelům povinnost tyto osoby zaměstnávat a jednak umožňuje hmotně 

stimulovat zaměstnavatele, kteří vytvářejí nová pracovní místa právě pro osoby  

se zdravotním postižením. Jistým stimulem pro zaměstnavatele je i sleva na dani 

upravená v § 35 zákona. Účelem této slevy je motivovat zaměstnavatele (fyzické  

i právnické osoby) k zaměstnávání zdravotně postižených osob. 

Sleva na dani z příjmů, kterou zákon přiznává zaměstnavateli z titulu zaměstnání 

osob se zdravotním postižením je jedinou slevou na dani, která se udržela od vzniku 

zákona v roce 1993 až do současnosti.
54

 Postupem času docházelo k různým úpravám 

ustanovení § 35 (valorizace částek, změna metodiky výpočtu, změna pojmosloví, 

doplnění specifických situací). Poslední novela týkající se této slevy
55

 vypustila 

ustanovení § 35 odst. 1 písm. c), podle kterého měl poplatník právo na slevu na dani  

ve výši jedné poloviny daně za předpokladu, že splní dvě podmínky. Minimální počet 

zaměstnanců 25 a podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením měl 

činit více než 50% stavu zaměstnanců. Podle důvodové zprávy k novele zákona byla 

identifikována jednání některých poplatníků, které bylo možné považovat za účelové 

zneužívání ustanovení. Údajně existovaly situace, kdy byly v rámci skupiny vytvářeny 

dceřiné společnosti, na které byly převáděny výnosy od jiných členů a tyto dceřiné 

společnosti zároveň za účelem aplikace slevy zaměstnávaly příslušný počet 

zaměstnanců se zdravotním postižením. Původní smysl ustanovení stimulovat 

zaměstnavatele za účelem zaměstnávání zdravotně postižených osob a kompenzace 

snížených výnosů a zvýšených nákladů byl tak nahrazen snahou o výrazné snížení 

daňové povinnosti za účelem zvýšení objemu zisku po zdanění. Podpora dotčených 

zaměstnavatelů je nyní řešena poskytnutím příspěvku na podporu zaměstnávání osob  

                                                      
54

 ŠPÁD, Martin. Sleva na dani z příjmů za osoby se zdravotním postižením. Daně a právo v praxi. 2007, 

1, s. 47-48. 
55

provedená zákonem č. 346/2010 Sb. 
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se zdravotním postižením
56

 zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob  

se zdravotním postižením a pokud zaměstnávají více než 60% osob se zdravotním 

postižením, mohou dosáhnout další podpory ve formě dotací. 

13.1 Výše slevy 
 

Dle současné právní úpravy je zaměstnavatel oprávněn snížit svou daňovou 

povinnost o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením 

(pokud není zaměstnancem s těžším zdravotním postižením) a slevu na dani ve výši 

60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část 

z těchto částek je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 

zaměstnanců desetinné číslo. Pro společníky veřejné obchodní společnosti  

a komplementáře je stanoveno, že mohou odečíst pouze částku odpovídající poměru, 

jakým byl mezi jednotlivé společníky rozdělen základ daně.  

13.2 Podmínky uplatnění 
 

Pod pojmem zaměstnanec se zdravotním postižením se rozumí fyzické osoby, 

které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni (osoby 

s těžším zdravotním postižením), invalidními v prvním a druhém stupni (osoby  

se zdravotním postižením), nebo rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně 

znevýhodněnými (osoby zdravotně znevýhodněné).
57

 Za zdravotně znevýhodněnou  

se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné 

zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně 

začleněna, vykonávat dosavadní povolání, nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo 

kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého 

stavu, tj. takového stavu, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden 

rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti, a tím  

i schopnost pracovního uplatnění. Zdravotní postižení dokládá zaměstnanec potvrzením 

nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení nebo úřadu práce. 

                                                      
56

§ 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
57

 § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
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13.3 Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním 

postižením 
 

Pro určení slevy na dani je důležitý ukazatel tzv. průměrného ročního 

přepočteného počtu zaměstnanců. Ten se vypočte zvlášť pro každou skupinu osob  

se zdravotním postižením jako podíl: 

 celkového počtu hodin, který těmto zaměstnancům vyplývá z rozvržení pracovní 

doby nebo z individuálně sjednané pracovní doby a z délky trvání pracovního 

poměru v období, za které se podává daňové přiznání, (sníženého  

o neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, 

nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady 

mzdy pokud zaměstnanec nemohl konat práci z jiných důležitých důvodů 

týkajících se jeho osoby a dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,  

za kterou nepřísluší náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu 

nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 

podle zvláštního předpisu
58

 nebo nemocenské z nemocenského pojištění, 

s výjimkou neodpracovaných hodin připadajících na první tři dny dočasné 

pracovní neschopnosti, kdy náhrada mzdy nebo platu nepřísluší zaměstnanci 

podle § 192 odst. 1 zákoníku práce)
59

 

 a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance 

pracujícího na plnou pracovní dobu podle § 83 zákoníku práce. 

Do trvání pracovního poměru se nezapočítává mateřská nebo rodičovská 

dovolená, služba v ozbrojených silách, výkon civilní služby a dlouhodobé uvolnění  

pro výkon veřejné funkce. Vypočtený podíl se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. 

  

                                                      
58

např. § 192 až 194 zákoníku práce 
59

§ 35 odst. 2 věta třetí zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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14 Sleva z titulu investiční pobídky 

 

Veřejná podpora investic byla dříve uskutečňována podporou ve formě dotace 

eliminující daň z příjmů právnických osob. Dřívější režim byl nahrazen systémem 

daňových úlev, jenž je nyní upraven přímo v zákoně. V roce 2000 byla do zákona 

doplněna ustanovení § 35a, § 35b a§ 38r, která jsou určena poplatníkům, kterým byla 

poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani.
60

 Dalšími z forem investičních 

pobídek mohou být například převod pozemků nebo hmotná podpora vytváření nových 

míst. Pro poskytnutí příslibu je nutné, aby poplatník zahájil podnikání, zaregistroval se 

jako poplatník
61

 a splnil všeobecné a zvláštní podmínky. 

 § 35b zákona pak upravuje modifikaci výpočtu slevy na dani pro poplatníky, 

kterým byl poskytnut příslib investiční pobídky a nevztahuje se na ně ustanovení  

§ 35a zákona, který je níže podrobně rozebrán. 

 § 38r zákona obsahuje speciální úpravu lhůt pro vyměření daně a modifikuje tak 

obecné lhůty upravené v procesním daňovém předpise. Z důvodu možnosti kontroly 

splnění podmínek pro uplatnění investičních pobídek ustanovení obsahuje lhůty, které 

výrazně překračují jinak platné prekluzivní lhůty pro vyměření daně. 

14.1 Všeobecné podmínky pro poskytnutí investiční pobídky 

 

Všeobecné podmínky pro poskytnutí investiční pobídky zákon neupravuje. Patří 

mezi ně: 

 zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby 

 vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu 

 pořízení strojního zařízení za tržní cenu, určeného pro výrobní účely  

a vyrobeného ne více než 2 roky před pořízením 

 šetrnost výroby, činností, procesů, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí 
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MACHOVÁ, Helena. Slevy na dani - kdy je uplatnit?. Daňová a hospodářská kartotéka. 2007, 15, 9. 

61
viz § 125 a § 128 zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
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 pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nejméně v částce  

100 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 50 000 000 Kč musí být financována  

z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky fyzické osoby.
62

 

14.2 Zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky 

 

 Zvláštní podmínky jsou upraveny přímo v zákoně. Pro uplatnění slevy na dani 

stanoví zákon tyto podmínky: 

 poplatník uplatní při stanovení základu daně v nejvyšší možné míře daňové 

odpisy (po dobu uplatňování slevy nelze daňové odpisování přerušit), opravné 

položky k pohledávkám tvořené podle zákona o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů a položky snižující základ daně podle § 34 zákona; 

 poplatník bude u dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou nemovitostí, 

pořízeného v rámci investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné 

podpory, prvním vlastníkem na území České republiky; toto se nevztahuje  

na majetek nabytý v rámci zpeněžení majetkové podstaty; 

 poplatník v období, za které může uplatnit slevu na dani nebude zrušen, nebude 

vůči němu zahájeno insolvenční řízení, nesloučí se s jiným subjektem, nebo 

nepřevezme jmění společnosti, jež bude zrušena bez likvidace, nebo v případě 

fyzické osoby neukončí nebo nepřeruší podnikatelskou činnost; 

 poplatník nezvýší základ daně pro výpočet slevy na dani obchodními operacemi 

ve vztazích s osobami spojenými (uvedenými v § 23 odst. 7 zákona) způsobem, 

který neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, nebo 

převodem majetku nebo jeho části spojených osob, který u nich bude mít  

za následek snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty; 

 poplatník pořídí a eviduje v majetku dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

nejméně v částkách uvedených v § 2 odst. 2 zákona o investičních pobídkách,
63

 

 poplatník, kterému bylo přislíbeno více investičních pobídek, může uplatnit 

slevu na dani za zdaňovací období pouze podle jednoho z těchto příslibů. 
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blíže viz § 2 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 viz poslední bod výčtu výše 
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Uplatní-li slevu na dani podle později poskytnutého příslibu, nemůže  

za všechna následující zdaňovací období uplatnit slevu na dani podle dříve 

vydaných příslibů.
64

  

14.3 Výše slevy u poplatníka daně z příjmů fyzických osob 

 

 Při splnění všech výše uvedených podmínek může poplatník uplatnit slevu  

na dani ve výši daně vypočtené z dílčího základu daně, kterým jsou v tomto případě 

příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
65

 sníženého o nezdanitelnou 

část základu daně a o odčitatelné položky, sazba daně je 15%. Částka slevy se 

zaokrouhluje na celé koruny dolů. 

14.4 Možnost uplatnění slevy 

 

 Slevu na dani lze uplatňovat po dobu pěti po sobě bezprostředně následujících 

zdaňovacích období, přičemž prvním je to, ve kterém poplatník splnil všeobecné  

a zvláštní podmínky a obdržel nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání  

za toto zdaňovací období Rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu o příslibu 

investičních pobídek
66

, nejpozději však zdaňovací období, ve kterém uplynuly tři roky 

od vydání Rozhodnutí. V případě, že poplatník obdrží Rozhodnutí až po lhůtě  

pro podání daňového přiznání, existuje možnost formou podání dodatečného daňového 

přiznání uplatnit slevu na dani i za zdaňovací období, ve kterém již byly splněny 

všeobecné a zvláštní podmínky. Daňové pobídky ve formě slevy na dani z příjmů platí 

až do výše vykázané daňové povinnosti, výjimku tvoří daňová povinnost vztahující se 

k úrokovým příjmům. Sleva na dani nesmí v jednotlivých zdaňovacích obdobích 

překročit míru veřejné podpory vztaženou k dosud skutečně vynaloženým nákladům, 

které mohou být podpořeny, a současně nemůže v celkovém souhrnu překročit 

přípustnou hodnotu podpory stanovené rozhodnutím. Rovněž nemůže dosáhnout 

záporných hodnot.  
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 § 35a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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 Blíže viz § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Režim investičních pobídek představuje pro poplatníky, kteří je získají, nesporné 

zvýhodnění oproti ostatním poplatníkům. Poskytnutým výhodám má odpovídat přísný 

režim v případě nedodržení zákonem stanovených podmínek. Nedodrží-li poplatník 

některou z všeobecných nebo zvláštních podmínek výše uvedených, nárok na slevu 

zaniká
67

 a poplatník je povinen podat dodatečné daňové přiznání za všechna zdaňovací 

období, ve kterých slevu uplatnil. 
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 V případě nedodržení podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se nárok na slevu pouze snižuje, viz § 35a odst. 6 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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15 Vybírání daně z příjmů fyzických osob s akcentem na 

slevy na dani a daňové zvýhodnění 

 

Daň z příjmů fyzických osob podchycuje a řeší zdanění veškerých příjmů 

fyzické osoby kromě příjmů, které nejsou předmětem této daně nebo jsou od této daně 

osvobozeny. Většina příjmů je zahrnována do celoročního základu daně, ze kterého  

se stanovenými technikami vypočte celoroční daň. Výjimku tvoří některé příjmy 

z tuzemska, pro něž zákon stanoví, že z nich plátce srazí konečnou srážkovou daň  

při výplatě příjmů.  

Slevy na dani lze uplatnit na podkladu daňového přiznání nebo v rámci vybírání 

a placení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Fakticky tak 

mohou nastat tyto situace: 

a) poplatník je povinen podat daňové přiznání, 

b) poplatník není povinen podat daňové přiznání a 

 dobrovolně podá daňové přiznání, nebo 

 využije práva požádat o roční zúčtování, nebo 

 nepodá daňové přiznání ani nepožádá o roční zúčtování a úhrn sražených 

měsíčních záloh představuje jeho výslednou roční daňovou povinnost. 

15.1 Daňové přiznání 

 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je povinen podat každý,  

jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly  

15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je 

daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, 

jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly  

15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
68

  

Z takto definované skupiny poplatníků, jež jsou povinni podat daňové přiznání, 

jsou vyňati poplatníci zaměstnanci, kteří mohou požádat o provedení ročního zúčtování 
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 § 38g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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záloh. Zde se jedná o poplatníky, kteří měli pouze jednoho nebo více plátců po sobě 

jdoucích a u všech těchto plátců podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, zároveň neuplatňovali odpočet 

úroků z hypotečních nebo s nimi souvisejících úvěrů a neměli další příjmy podle  

§ 7 až 10 zákona vyšší než 6 000 Kč. Přiznání nemusí podávat ani poplatník, jemuž 

plynou pouze příjmy podle § 6 zákona ze zahraničí, které jsou v České republice  

v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění vyňaty ze zdanění.  

V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem 

daně, kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní 

sazbou daně. V daňovém přiznání poplatník rovněž uvede částku slevy na dani  

podle § 35ba zákona a daňového zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona. V případě,  

že součástí zdanitelných příjmů jsou i příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

doloží je poplatník daně příslušným dokladem.  

Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do tří měsíců po uplynutí ročního 

zdaňovacího období. V případě, že je poplatník zastoupen daňovým poradcem nebo 

právnickou osobou, která oprávněna vykonávat daňové poradenství nebo advokátem, 

prodlužuje se tato lhůta o další tři měsíce. Poplatník daně je povinen v daňovém 

přiznání si sám daň vypočítat a uvést také případné výjimky, osvobození, zvýhodnění, 

slevy na dani, odpočty a vyčíslit jejich výši.  

15.2 Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění v rámci zdaňování 

příjmů zaměstnanců 

 

 Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků může uplatnit daňové 

zvýhodnění a také slevy na dani u zaměstnavatele ve zdaňovacím období při srážce 

zálohy na daň. Příjemce příjmů ze závislé činnosti nebo za výkon funkce označuje 

zákon jako zaměstnance a plátce těchto příjmů jako zaměstnavatele, a to i když nejde  

o příjmy z pracovněprávních vztahů. 
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Mezi příjmy ze závislé činnosti patří:
69

 

a)  příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, tj. příjmy 

zaměstnance v právním vztahu podle zákoníku práce (pracovní poměr, dohoda  

o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce),  

příjmy ze současného nebo dřívějšího služebního poměru (např. příjmy vojáků 

nebo policistů), 

příjmy ze současného nebo dřívějšího členského poměru, anebo obdobného 

poměru, v němž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmů je povinen dbát 

příkazů plátce. Např. poplatník dostává odměny za práci od plátce, ke kterému je 

v poměru, který sice není označen jako pracovněprávní, ale většinu znaků 

pracovněprávního vztahu obsahuje, 

příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku (praktického vyučování), 

zejména žáků středních odborných učilišť (učňů), a to i když se jedná pouze  

o poměr vyplývající ze školského zákona; 

b) příjmy za práci členů družstev a příjmy za práci společníků a jednatelů 

společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností  

i v případě, že nejsou povinni při výkonu práce pro družstvo nebo pro společnost 

dbát příkazů družstva nebo společnosti, popř. osoby družstvem nebo společností 

pověřené. To znamená, že i v družstvech a obchodních společnostech s velmi 

nízkým počtem členů a společníků (např. jen s jedním společníkem) jsou jejich 

odměny za práci vyplácené z nákladů plátce chápány jako osobní příjmy  

ze závislé činnosti. Od roku 2008 k těmto příjmům byly zařazeny i příjmy 

likvidátora. 

c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,  

tj. např. odměny členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti. Tyto 

odměny nemohou být daňovým nákladem právnické osoby, včetně odměn 

z rozdělení zisku na základě rozhodnutí valné hromady (tantiemy).
70

 

I v těchto případech je člen statutárního orgánu považován za zaměstnance  

a právnická osoba vyplácející odměny je považována za zaměstnavatele  

ve smyslu zákona. S těmito odměnami zachází plátce stejně jako s běžnou 
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 § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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 § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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mzdou (výpočet daňových záloh se provede jako z běžných mezd a odměn 

s modifikací týkající se pojistného v tom smyslu, že není-li z těchto odměn 

odváděno sociální pojistné, nepřičte se ani pro výpočet daňové zálohy a daně, 

resp. přičte se jen pojistné zdravotní). 

d) příjmy poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti (i v souvislosti 

s výkonem funkce podle § 6 odst. 10 zákona) a navíc i v souvislosti s dřívějším 

nebo budoucím výkonem závislé činnosti (nebo funkce). Zákon ponechává  

na zaměstnavateli jako plátci, které zdanitelné příjmy mají souvislost s výkonem 

závislé činnosti a které s výkonem práce a závislou činností žádnou souvislost 

nemají. Pod příjmy podle § 6 zákona nespadá plnění, které by zaměstnavatel 

poskytoval bez ohledu na to, zda příjemce plnění pro něj práci vykonává, 

vykonával nebo vykonávat bude, či nikoliv, a nejedná se ani o plnění 

z pracovněprávního nebo obdobného vztahu. 

Zákon obsahuje řadu osvobození vztahující se k příjmům ze závislé činnosti. 
71

 

 Zaměstnavatel měsíčně posuzuje, které příjmy zaměstnance jsou předmětem 

daně a které jsou od daně osvobozeny. Z příjmů, které jsou předmětem daně a které 

nejsou od daně osvobozeny, má povinnost vypočítat, srazit a odvést měsíční daňovou 

zálohu, anebo v zákonem vymezených případech konečnou srážkovou daň. 

Zaměstnanec má právo (nikoliv povinnost) u svého zaměstnavatele (tj. ten 

subjekt, který mu zmíněné příjmy vyplácí nebo připisuje k dobru) předložit podepsané 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, které má 

význam zejména pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti. Pro totéž 

období v kalendářním roce (ve zdaňovacím období) lze mít Prohlášení jen u jednoho 

z případných více souběžných zaměstnavatelů. Zaměstnanec Prohlášení předkládá a 

podepisuje u zaměstnavatele při nástupu do zaměstnání, nejpozději do 30 dnů  

po nástupu a pak každoročně do 15. února na běžný rok. Podpisem Prohlášení 

zaměstnanec zaměstnavateli prokazuje: 

 jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání slevy na dani podle § 35 ba 

zákona, popř. kdy a jak se změnily;  
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 že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc 

zdaňovacího období neuplatňuje nárok na slevu na dani dle § 35ba zákona  

u jiného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku 

nepodepsal u jiného plátce prohlášení k dani;  

 jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění  

na vyživované dítě dle § 35c zákona, popř. kdy a jak se změnily a jedná-li se  

o zletilé studující dítě, že nepobírá plný invalidní důchod;  

 že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc 

zdaňovacího období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě u jiného 

plátce daně a že daňové zvýhodnění na to stejné vyživované dítě za stejné 

zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období 

neuplatňuje jiná osoba.
72

 

Pro správné zdanění příjmů je důležité znát daňové postavení příjemce, zejména 

zda je či není v České republice daňovým rezidentem. Při výplatě příjmů  

ze závislé činnosti daňovému nerezidentovi se postup zaměstnavatele liší především 

v tom, že na Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  

a funkčních požitků nelze uplatnit daňové zvýhodnění na děti ani slevu na dani  

na manželku nebo manžela a na invaliditu. Tyto slevy lze uplatnit až po skončení roku 

na podkladě daňového přiznání. 

 Zaměstnavatel podle obsahu Prohlášení sráží zálohu (ta pak může vycházet  

i v nulové výši), popř. namísto srážky zálohy vyplatí daňový bonus na děti, zatímco 

zaměstnavatel u zaměstnance bez Prohlášení musí nejprve posoudit, zda má vyčíslit  

a srazit daňovou zálohu, anebo zda jde o zaměstnance, kterému má být z příjmu sražena 

konečná srážková daň zvláštní sazbou. U zaměstnance, který nepodepsal Prohlášení 

slevy na dani ani daňové zvýhodnění nelze uplatnit. 
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K tomu, aby zaměstnavatel mohl při zdaňování příjmů zaměstnance přihlédnout 

k některým slevám na dani, musí zaměstnanec dle ustanovení kromě podepsaného 

prohlášení k dani předložit také některé další doklady, kterými prokazuje nárok  

na příslušné slevy, resp. daňové zvýhodnění na dítě. Jedná se o tyto průkazy: 

U slev na dani 

Rozhodná okolnost Způsob prokázání Platnost průkazu 

poplatník pobírá invalidní důchod 

pro invaliditu třetího stupně nebo 

pro invaliditu prvního nebo druhého 

stupně (dříve plný invalidní důchod 

nebo částečný invalidní důchod) 

rozhodnutí o přiznání 

důchodu, doklad  

o výplatě důchodu 

- trvale 

- každoročně  

do 15. 2. 

poplatník je držitel průkazu ZTP/P předložení průkazu trvale, není-li 

platnost průkazu 

omezena 

poplatník splňuje podmínky pro 

slevu na invaliditu, ale nepobírá 

invalidní důchod (např. souběh 

starobního a invalidního důchodu 

pro invaliditu prvního až třetího 

stupně) 

potvrzení finančního 

úřadu podle bydliště 

zaměstnance 

podle údaje 

 o platnosti  

na potvrzení 

finančního úřadu 

poplatník do 26 let věku (28 let 

v doktorském studijním programu 

prezenční - denní formou) se 

soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným 

výcvikem 

potvrzení školy nebo 

učiliště, že se soustavně 

připravuje na budoucí 

povolání, (při studiu  

na zahraniční škole též 

rozhodnutí MŠMT) 

na období, pro které 

bylo vydáno 
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U daňového zvýhodnění 

Rozhodná okolnost Způsob prokázání Platnost průkazu 

nezletilé dítě v domácnosti (vlastní, 

osvojené, dítě v péči nahrazující péči 

rodičů, dítě druhého z manželů, 

vnuk, vnučka, nemohou-li snížení 

uplatnit rodiče) 

rodný list dítěte, úřední 

doklad o osvojení nebo 

svěření dítěte (obecně 

úřední doklad ověřující 

totožnost dítěte) 

trvale do dosažení 

zletilosti 

zletilé studující dítě ve věku do 26 

let v domácnosti 

potvrzení školy, nebo 

učiliště, že se soustavně 

připravuje na budoucí 

povolání (při studiu na 

zahraniční škole též 

rozhodnutí MŠMT) 

na období, pro které 

bylo vydáno 

(rozhodnutí MŠMT 

po celou dobu 

studia daného 

oboru) 

zletilé dítě v domácnosti do 26 let 

věku, které se nemůže připravovat 

na budoucí povolání pro nemoc atd. 

potvrzení finančního 

úřadu podle bydliště 

zaměstnance 

podle údaje o 

platnosti na 

potvrzení 

finančního úřadu 

dítě výše uvedené v domácnosti je 

držitelem průkazu ZTP/P 

předložení průkazu dítěte trvale, není-li 

platnost průkazu 

omezena 

 

Změní-li se rozhodné okolnosti pro uplatnění úlevy - slevy na dani nebo 

daňového zvýhodnění, platnost průkazu končí a poplatník je povinen oznámit změnu 

zaměstnavateli (plátci) písemně v Prohlášení do konce kalendářního měsíce, v němž  

ke změně došlo.
73

 

 Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo 

funkční požitky zvýšené o částku odpovídající: 

 pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a 

 pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění,  

                                                      
73

 PELECH, Petr. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2011. 19. Olomouc: 

Nakladatelství Anag, 2011. s. 78 ISBN 978-80-7263-639-6. 
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které je z těchto příjmů podle českých zvláštních zákonů povinen platit 

zaměstnavatel. 

U zaměstnance, na kterého se vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného 

druhu se příjmy pro zjištění základu daně v roce 2008 zvyšovaly o částku odpovídající 

příspěvkům zaměstnavatele na toto zahraniční pojištění. Od roku 2009 se pro zjištění 

základu daně k příjmu připočte částka odpovídající pojistnému, které by zaměstnavatel 

platil v případě, že by se na zaměstnance vztahovaly české předpisy o sociálním  

a zdravotním pojistném. 

 Daňovou zálohu vypočte zaměstnavatel u zaměstnance s podepsaným 

Prohlášením z úhrnu měsíčního základu pro výpočet zálohy ze závislé činnosti  

a funkčních požitků, a to i v případě, že zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává 

práci např. na základě více pracovněprávních vztahů (např. pracovní poměr a dohoda  

o pracích konaných mimo pracovní poměr). Doplatky mezd za léta minulá  

i jednorázové odměny se rovněž zahrnou do úhrnu měsíčního příjmu. Do úhrnu nepatří 

příjmy od daně osvobozené, resp. pokud jsou v úhrnu obsaženy, pro výpočet základu 

daně se odečtou. Použije se sazba 15%. 

Vypočtená záloha se sníží nejprve o částku měsíční slevy, následně pak o částku 

měsíčního daňového zvýhodnění. Sníží se tak o částku odpovídající jedné dvanáctině 

roční slevy na dani. Měsíčně nelze uplatnit slevu na manželku (manžela) bez vlastních 

příjmů nebo s ročním úhrnem vlastních příjmů do 68 000 Kč. Tato je možná až  

při ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání. 

Který z případných více souběžných zaměstnavatelů v průběhu roku přihlédne 

při výpočtu daňových záloh ke slevám na dani a k daňovému zvýhodnění na děti,  

si rozhodne zaměstnanec sám. U zaměstnavatele, u kterého hodlá pro účely měsíčních 

daňových záloh uplatňovat slevy na dani a daňové zvýhodnění, musí zaměstnanec 

předložit a podepsat Prohlášení. Zálohu sníženou o prokázanou částku měsíční slevy  

na dani a následně sníženou o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění 

nazývá zákon jako zálohu po slevě.
74

 Vyjde-li jako záloha po slevě kladná částka, jde  

o částku, která bude jako záloha z měsíčního příjmu skutečně sražena. Vyjde-li nula 

nebo záporné číslo a zaměstnanec neuplatňuje vyživované dítě (děti), výpočet zálohy  

na daň končí a z daňové zálohy již dále nelze nic srazit. U zaměstnance uplatňujícího 

                                                      
74

 § 38h odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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dítě (děti) je však v rámci daňového zvýhodnění nutné i v případě nulové daňové zálohy 

po slevě posoudit nárok na daňový bonus v rámci daňového zvýhodnění. K vyplacení 

měsíčního daňového bonusu dojde, bude-li výše měsíčního daňového zvýhodnění  

na dítě u zaměstnance vyšší než částka zálohy na daň po slevě vypočtené  

bez přihlédnutí k dětem. Měsíční daňový bonus má zaměstnavatel povinnost vyplatit 

zaměstnanci při výplatě mzdy a o vyplacený měsíční bonus sníží odvod záloh na daň  

za příslušný kalendářní měsíc (úhrn sražených záloh u všech zaměstnanců). Pokud nelze 

nárok zaměstnance při výplatě měsíčního bonusu uspokojit z celkového objemu 

sražených záloh, vyplatí zaměstnavatel měsíční daňový bonus nebo jeho část 

zaměstnanci z vlastních finančních prostředků a o tyto částky sníží odvody záloh 

správci daně v následujících měsících, nejpozději do konce roku. 

Plátce příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků odvádí daňové zálohy 

sražené zaměstnancům příslušnému finančnímu úřadu podle svého sídla (je-li 

právnickou osobou), nebo podle svého bydliště (je-li zaměstnavatelem fyzická osoba). 

Vede-li plátce mzdovou agendu na nižších organizačních jednotkách, které má umístěny 

mimo obvod finančního úřadu podle sídla či bydliště, potom odvádí zálohy srážené  

ze mzdy finančnímu úřadu v sídle tzv. plátcovy pokladny, tj. v místě, kde na území 

České republiky vede a uschovává mzdové listy svých zaměstnanců a provádí jim 

z vyplácených mezd srážku záloh na daň. 

 

15.3 Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních 

požitků 

 

Základním záměrem je, aby zaměstnanci, kteří kromě příjmů ze zaměstnání 

nemají jiné zdanitelné příjmy do daňového přiznání a měli v uplynulém roce příjmy jen 

od jednoho zaměstnavatele nebo od více postupných zaměstnavatelů, nebyli zatěžováni 

povinností podat daňové přiznání. Dosáhnout výsledného zdanění podle celoročních 

podmínek jim umožňuje roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění,  

o které mohou požádat svého zaměstnavatele. Na provedení ročního zúčtování má 

zaměstnanec právo při splnění zákonem stanovených podmínek, v žádném případě však 

nemá povinnost o roční zúčtování žádat. V případech vymezených zákonem má však  
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i zaměstnanec povinnost podat daňové přiznání u finančního úřadu podle místa svého 

bydliště a v těchto případech mu pak zaměstnavatel naopak nesmí roční zúčtování 

provést. O roční zúčtování záloh nemohou žádat zaměstnanci a příjemci funkčních 

požitků, kteří mají souběžně též příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné 

činnosti, příjmy z pronájmu, příjmy z kapitálového majetku, z nichž se daň nesráží,  

a ostatní příjmy, pokud nejsou od zdanění osvobozeny a pokud úhrn těchto příjmů 

(kromě závislé činnosti a funkčních požitků) u nich činil za rok více než 6 000 Kč 

hrubého. Poplatník požádá o roční zúčtování do 15. února po skončení roku.  

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provádí poslední plátce příjmu 

(zaměstnavatel) v uplynulém roce. V návaznosti na daňové zvýhodnění se upřesňuje,  

že pokud poplatník ve zdaňovacím období neuplatňoval nárok na slevu na dani  

a na měsíční daňové zvýhodnění u žádného plátce daně, může požádat o roční zúčtování 

včetně zúčtování daňového zvýhodnění posledního plátce ve zdaňovacím období,  

u něhož podepsal Prohlášení k dani
75

. Dojde-li k zániku plátce daně bez právního 

nástupce, může poplatník požádat o roční zúčtování včetně zúčtování daňového 

zvýhodnění místně příslušného správce daně. 

Plátce daně provede roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění jen  

na základě potvrzení
76

 od všech předchozích plátců daně o zúčtované nebo vyplacené 

mzdě, sraženém nebo zaměstnancem uhrazeném pojistném, uplatněné slevě na dani, 

sražených zálohách na daň z těchto příjmů a o poskytnutém měsíčním daňovém 

zvýhodnění na děti, tj. o slevě na dani a daňovém bonusu. Poplatník je povinen zmíněná 

potvrzení za uplynulé zdaňovací období předložit plátci daně nejpozději do 15. února 

následujícího kalendářního roku, a pokud je ve stanovené lhůtě nepředloží, roční 

zúčtování záloh a daňového zvýhodnění u něj plátce daně neprovede. 

Při ročním zúčtování počítá plátce (zaměstnavatel) provádějící zúčtování 

celoroční daň z úhrnu daňových základů, daňových záloh a z poskytnutého daňového 

zvýhodnění na dítě. Měl-li zaměstnanec v roce předchozího postupného zaměstnavatele 

(více postupných zaměstnavatelů za sebou), musí se do výpočtu při ročním zúčtování 

zahrnout i údaje z potvrzení vydaných předchozími zaměstnavateli. 

Při výpočtu daně a při provádění ročního zúčtování záloh se při uplatnění slevy 

na dani na invaliditu, na průkaz ZTP/P a u poplatníka soustavně se připravujícího  

                                                      
75

 § 38k odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
76

 § 38j odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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na budoucí povolání vychází z Prohlášení a průkazů předložených zaměstnancem plátci 

(zaměstnavateli) již v průběhu roku, z údajů potvrzení od předchozího plátce v roce  

a dále z průkazů předložených dodatečně v termínu pro roční zúčtování. Dále se  

na základě žádosti a Prohlášení poskytne sleva z titulu, že manželka poplatníka (manžel 

poplatnice) neměla (neměl) v uplynulém roce vlastní příjmy přesahující částku 68 000 

Kč ročně, jelikož tuto slevu nelze uplatnit měsíčně. 

Zaměstnavatel podle podkladů vypočte celoroční daň a porovná ji s výší 

daňových záloh, doplatek z ročního zúčtování (přeplatek na dani nebo přeplatek na dani 

a současně doplatek na bonusu nebo jen doplatek na bonusu) se zaměstnanci vrátí, 

pokud je vyšší než 50 Kč. 

15.4 Praktické příklady zdaňování mezd a uplatnění slev na dani 

v roce 2011 
 

1.) Zaměstnanec podepsal Prohlášení, neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti 

Zaměstnanec v hlavním pracovním poměru u zaměstnavatele podepsal Prohlášení  

a uplatnil tak nárok na měsíční základní slevu na dani (na poplatníka) a dále nárok  

na slevu z důvodu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně doložený 

výměrem o přiznání a potvrzením plátce invalidního důchodu a navíc nárok na slevu 

pro držitele průkazu ZTP/P doložený předložením průkazky ZTP/P. Vyživované děti 

nemá. Po skončení měsíce byla poplatníkovi zúčtována hrubá mzda 9 654Kč. 

 

Postup 

ř. Legenda Algoritmus Kč 

1 Zdanitelný příjem (hrubá mzda) Výchozí částka výpočtu  9 654 

2 Pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti - platí zaměstnavatel 

25% z ř. 1 + 2 414 

3 Pojistné na všeobecné zdravotní 

pojištění - platí zaměstnavatel 

9% z ř. 1 + 869 
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4 Základ daně ř. (1 + 2 + 3) 12 937 

5 Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč 

nahoru 

13 000 

6 Záloha na daň 15 % z ř. 5 1 950 

7a Sleva na dani na poplatníka § 35ba odst. 1 písm. a) zákona - 1 970 

7b Sleva na dani na invaliditu § 35ba odst. 1 písm. d) zákona - 420 

7c Sleva na dani na průkaz ZTP/P § 35ba odst. 1 písm. e) zákona - 1345 

7d Z úhrnu slev 3 735 Kč (ř. 7a + 7b + 

7c) lze uplatnit pouze částku do výše 

zálohy na daň před slevou (ř. 6) 

 - 1 950 

8 Záloha na daň po slevách ř. (6 - 7d) 0 

12 Výsledná záloha na daň 15% 0 

 

Výpočet čistého příjmu 

21 Zdanitelný příjem (hrubá mzda) Výchozí částka výpočtu 9 654 

22 Záloha na daň (15 %) ř. 12 0 

24 Pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti - sráží zaměstnavatel 

ze mzdy zaměstnanci 

6,5 % z ř. 1 - 628 

25 Pojistné na všeobecné zdravotní 

pojištění - sráží zaměstnavatel ze 

mzdy zaměstnanci 

4,5 % z ř. 1 - 435 

26 Čistý příjem ř. (21 - 22 - 24 - 25) 8 591 

 

2.) Zaměstnanec podepsal Prohlášení, uplatnil daňové zvýhodnění na děti 

Zaměstnanec v hlavním pracovním poměru u zaměstnavatele podepsal prohlášení  

a uplatnil tak nárok na slevu na dani na poplatníka. V domácnosti má tři vyživované 

děti, předložil potvrzení zaměstnavatele manželky, že daňové zvýhodnění u svých 
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příjmů ona neuplatňuje. Po skončení měsíce byla poplatníkovi zúčtována hrubá mzda 

13 640 Kč. 

Postup 

ř. Legenda Algoritmus Kč 

1 Zdanitelný příjem (hrubá mzda) Výchozí částka výpočtu 13 640 

2 Pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti - platí zaměstnavatel 

25 % z ř. 4 + 3 410 

3 Pojistné na všeobecné zdravotní 

pojištění - platí zaměstnavatel 

9 % z ř. 4 + 1 228 

4 Základ daně ř. (1 + 2 + 3) 18 278 

5 Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč 

nahoru 

18 300 

6 Záloha na daň 15 % z ř. 5 2 745 

7 Sleva na dani na poplatníka § 35ba odst. 1 písm. a) zákona 1 970 

 Další slevy podle § 35ba - nemá  0 

8 Záloha na daň po slevách ř. (6 - 7) 775 

9 Daňové zvýhodnění celkem 3 x 967 2 901 

10 Daňové zvýhodnění - sleva ř. 9 do výše ř. 8 775 

11 Daňové zvýhodnění - bonus ř. (9 - 10) 2 126 

12 Výsledná záloha na daň ř. (8 - 10) 0 

 

Výpočet čistého příjmu 

21 Zdanitelný příjem (hrubá mzda) Výchozí částka výpočtu 13 640 

22 Výsledná záloha na daň ř. 12 0 

23 Daňové zvýhodnění - bonus ř. 11 + 2 126 

24 Pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti - sráží zaměstnavatel 

ze mzdy zaměstnanci 

6,5 % z ř. 1 - 887 
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25 Pojistné na všeobecné zdravotní 

pojištění - sráží zaměstnavatel ze 

mzdy zaměstnanci 

4,5 % z ř. 1 - 614 

26 Čistý příjem ř. (21 - 22 + 23 - 24 - 25) 14 265 

 

3.) Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení a z příjmu je sražena záloha na daň 

Zaměstnanec (např. společník s. r. o.) u společnosti nepodepsal Prohlášení (má je 

podepsané u jiné společnosti - souběžného zaměstnavatele) a dosáhl za práci hrubý 

měsíční příjem ve výši 23 460 Kč. 

 

Postup 

ř. Legenda Algoritmus Kč 

1 Zdanitelný příjem (hrubá mzda) Výchozí částka výpočtu 23 640 

2 Pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti - platí zaměstnavatel 

25 % z ř. 1 + 5 865 

3 Pojistné na všeobecné zdravotní 

pojištění - platí zaměstnavatel 

9 % z ř. 1 + 2 112 

4 Základ daně ř. (1 + 2 + 3) 31 437 

5 Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč 

nahoru 

31 500 

6 Záloha na daň 15 % z ř. 5 4 725 

 Slevy na dani a daňové zvýhodnění 

nelze uplatnit 

 0 

12 Výsledná záloha na daň 15 % 4 725 

 

Výpočet čistého příjmu 

21 Zdanitelný příjem (hrubá mzda) Výchozí částka výpočtu 23 460 
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22 Záloha na daň ř. 12 - 4 725 

24 Pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti - sráží zaměstnavatel 

ze mzdy zaměstnanci 

6,5 % z ř. 1 - 1 525 

25 Pojistné na všeobecné zdravotní 

pojištění - sráží zaměstnavatel ze 

mzdy zaměstnanci 

4,5% z ř. 1 - 1 056 

26 Čistý příjem ř. (21 - 22 - 24 - 25) 16 154 
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Závěr 

 

Slevy na dani představují pro poplatníka zajímavou možnost, jak si snížit 

výslednou daňovou povinnost. V průběhu posledních několika let prošly slevy na dani  

a daňové zvýhodnění jistou proměnou. K první zlomové změně došlo v roce 2005,  

kdy byly tehdejší nezdanitelné částky základu daně přetransformovány do nynějších 

slev na dani, které ve výsledku znamenají pro všechny poplatníky nominálně stejnou 

daňovou výhodu. Diskutovanou otázkou se tak stalo, zda mají v systému zdaňování 

příjmů fyzických osob jako standardní úlevy existovat slevy na dani či položky 

odpočitatelné od základu daně. Zde se jedná především o problematiku daňové 

spravedlnosti, neboť dopad různých forem daňových úlev na poplatníky není v různých 

daňových systémech stejný. Vlivem zavedení slevy na dani se zvýšila míra progresivity 

více než vlivem odpočitatelné položky, neboť sleva na dani snižuje v absolutním 

vyjádření daňové zatížení všem poplatníkům bez ohledu na výši příjmu stejně, avšak  

v relativním vyjádření je snižuje více těm, kteří dosahují nižších příjmů. Nevýhodou 

slev na dani oproti nezdanitelným částkám je však teoreticky nižší daňový výnos státu. 

Velkou novinkou se s účinností od roku 2008 stalo zavedení jednotné sazby 

daně oproti dřívější klouzavě progresivní stupnici. Tento politicky motivovaný krok je 

důležitý rovněž zejména z hlediska daňové spravedlnosti. Došlo ke zvýšení daňové 

sazby u nízkopříjmových domácností, což by se mohlo na první pohled jevit jako 

nevýhodné z hlediska daňové spravedlnosti. Zvýšení daňového zatížení však nepostihlo 

ani ty poplatníky, kteří doposud podléhali zdanění ve 12 % pásmu a u nichž se příslušná 

nominální daňová sazba zvýšila. Tento fakt byl totiž stejně jako rozšíření základu daně 

a zrušení společného zdanění manželů vyvážen výrazným zvýšením slev na dani. Při 

aplikaci jednotné sazby daně je při současné výši slev dopad na poplatníky svým 

způsobem progresivní, jelikož daň je stanovena procentuálně jako určitý podíl z příjmů 

poplatníka a výslednou daňovou povinnost lze vždy snížit minimálně o základní slevu 

na dani. Právě slevy na dani jsou tím faktorem, díky němuž je i současný systém  

při jednotné sazbě daně progresivní.  

Co se týče daňových úlev poplatníkům, kteří žijí v jedné domácnosti  

s nezaopatřeným dítětem, nebo se nějakým způsobem podílí na nákladech na jeho 
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výživu a výchovu, v České republice je tato podpora ve formě daňového zvýhodnění  

na dítě dle § 35c zákona poskytována jen těm osobám, se kterými toto dítě žije v jedné 

domácnosti. Současná úprava tak vůbec nereflektovala případy, kdy jeden z rodičů sice 

nežije s vyživovaným dítětem v jedné domácnosti, ale podílí se i přesto na nákladech 

spojených s jeho výživou a výchovou. Jedná se např. o rozvedená manželství, kdy jeden 

z manželů platí soudem vyčíslené výživné, přesto však nemá žádnou možnost zohlednit 

tuto skutečnost ve výpočtu své daňové povinnosti. V tomto ohledu bych spatřovala  

do budoucna možnou změnu úpravy. 

Další vývoj zdanění fyzických osob lze obtížně předvídat, je otázkou, kam se 

bude vývoj úpravy zdanění fyzických osob a slev na dani v dalších letech ubírat. Zcela 

jistě to bude souviset s budoucí politickou situací. Narazila jsem například na informaci, 

že od roku 2013 by měla být zavedena sleva na dani pro rodiče, kteří platí za hlídání 

předškolních dětí, tedy za jesle nebo mateřské školky. Sleva by měla být jednoroční ve 

výši až 1 500 Kč měsíčně a dostat by ji měly pouze rodiny, v nichž oba rodiče pracují, 

ať již jako zaměstnanci či živnostníci. Prozatím je nová sleva na dani v jednání.  
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Abstrakt 

 

 Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila slevy na daních a daňová 

zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob. Oblast důchodových daní, zejména daně 

z příjmů fyzických osob je tématem, které se dotýká všech ekonomicky aktivních 

obyvatel. Z tohoto důvodu jsem shledala jako velice zajímavé do této tematiky blíže 

nahlédnout a zabývat se jednou z dílčích záležitostí zdaňování příjmů fyzických osob, 

která pro poplatníky představuje velmi významnou možnost, jak snížit vypočtenou 

daňovou povinnost. Tuto možnost představují právě slevy na dani. 

 V úvodu své práce jsem se nemohla vyhnout tomu, abych stručně a zevrubně 

charakterizovala systém zdaňování příjmů fyzických osob v České republice z hlediska 

současné platné právní úpravy v zákoně o daních z příjmů fyzických osob a zmínila se  

o základních konstrukčních prvcích daně z příjmů fyzických osob.  

Zmínila jsem rovněž nezdanitelné části základu daně, které byly v minulosti 

jakýmsi předchůdcem slev na dani a následně se staly i teoretickým východiskem  

pro současnou podobu slev na dani.  

Jedním z bodů mé práce, který jsem nemohla opomenout, jsou rovněž zásadní 

změny v souvislosti s nedávnou daňovou reformou v důsledku přijetí zákona  

o stabilizaci veřejných rozpočtů, která podstatným způsobem změnila systém zdaňování 

příjmů fyzických osob v České republice a jistým způsobem rovněž ovlivnila aktuální 

podobu slev na dani.  

Následně jsem se soustředila na klíčovou část mé práce, tedy slevy na dani jako 

takové, jednak jejich obecnou charakteristiku, základní principy týkající se jejich 

uplatňování, načež jsem se zaměřila na detailní rozpracování jednotlivých typů slev  

a daňových zvýhodnění, týkajících se čistě jen fyzických osob a na závěr této části jsem 

rovněž zařadila slevy na dani, jež jsou společné jak fyzickým, tak i právnickým osobám.  

Na závěr práce jsem se rozhodla zařadit kapitolu týkající se vybírání daně 

z příjmů fyzických osob a zaměřila se převážně na zdaňování příjmů ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, jelikož tyto příjmy se týkají největšího počtu poplatníků. 
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Resumé 

 

The theme of my diploma thesis is tax discounts and tax benefits in the context 

of personal income tax. The area of income taxes, including the income tax of natural 

persons, is a topic relevant for all economically active people. That is why I found it 

very interesting to make a deeper insight into this topic and deal with one partial issue 

of taxation of personal income providing the taxpayers with an important opportunity to 

lower their calculated tax obligation. This opportunity is represented by the above-

mentioned tax discounts. 

 In the introduction of my thesis I had to characterize, concisely and at large, the 

system of taxation of personal income in the Czech Republic with respect to current 

legal provisions in force, as found in the Act on Personal Income Tax, and outline the 

basic construction elements of the personal income tax.  

I also mentioned the non-taxable parts of tax base that had been a sort of a 

predecessor to tax discounts and had later also become the theoretical starting point for 

the current form of tax discounts.  

Another feature of my thesis that I could not leave behind are the material 

changes due to recent tax reform provided for by the adoption of the Act on 

Stabilization of Public Budgets that substantially changed the system of taxation of 

income of natural persons in the Czech Republic and to some extent have also had an 

influence on the current state of tax discounts.  

Subsequently I focused on the key part of the thesis, i.e. the tax discounts as 

such – their general characteristics and the basic principles concerning their application, 

subsequently I put my emphasis on a detailed elaboration of the individual types of 

discounts and tax benefits concerning purely natural persons, and towards the end of 

this part I also dealt with tax discounts common to both natural and legal persons.  

At the end of the thesis I inserted a chapter on the collection of personal income 

tax, and I mainly focused on the taxation of income from dependent activities and 
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functional benefits, as these types of income are relevant for the greatest number of 

taxpayers. 

I tried to treat the theme comprehensively, in the legal status as of May 1, 2011, 

and in doing so I emphasized the work with both legal provisions in force and the most 

recent publications and scholarly articles. 
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