
N á v r h 

 

 

ZÁKON 

 

 

ze dne …… 2020, 

 

 

 

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Změna zákona o daních z příjmu 

 

 

    

Čl. I 

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,  

zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb.,  

zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,  

zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb.,  

zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb.,  

zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb.,  

zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb.,  

zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb.,  

zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb.,  

zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb.,  

zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., 

zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb.,  

zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb.,  

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb.,  

zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb.,  
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zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb.,  

zákona č. 50/2002 Sb., zákona č.128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,  

zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb.,  

zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,  

zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb.,  

zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb.,  

zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,  

zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb.,  

zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb.,  

zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb.,  

zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb.,  

zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb.,  

zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,  

zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb.,  

zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb.,  

zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,  

zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb.,  

zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb.,  

zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,  

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb.,  

zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,  

zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb.,  

zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., 

zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb.,  

zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,  

zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,  

zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb.,  

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb.,  

zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 - 2 - Sb., 

zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb.,  

zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 

zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 

Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., 

zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,  

zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb.,  

zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb.,  
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nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 

Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., 

zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb.,  

zákona č. 293/2017 Sb. zákona č. 92/2018 Sb., zákona č.  174/2018 Sb., zákona 

č. 306/2018 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 

Sb. a zákona č. 364/2019 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 35ba odst. 1 písm. a) zní: 

 

„a) základní slevu ve výši 37 260 Kč na poplatníka,“. 

 

2. V  § 35ba odst. 1 písm. b) zní: 

 

„b) slevu na manžela ve výši 37 260 Kč na manžela žijící s poplatníkem  

ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující  

za zdaňovací období 102 000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, 

zvyšuje se částka 37 260 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manžela se 

nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou 

odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci  

v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní 

spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře 

stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně  

se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou 

nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních 

službách, který je od daně osvobozen podle § 4. U manželů, kteří mají majetek  

ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, 

který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje  

za příjem druhého z manželů,“. 
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3. V  § 35ba odst. 1 písm. c) zní: 

„c) základní slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán 

invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového 

pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní 

důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku  

na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu,“. 

 

4. V  § 35ba odst. 1 písm. d) zní: 

„d) rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 10 080 Kč, je-li poplatníkovi přiznán 

invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo 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 zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto,  

že není invalidní ve třetím stupni,“. 

 

5. V  § 35ba odst. 1 písm. e) zní: 

„e) slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 24 210 Kč, je-li poplatníkovi přiznán 

nárok na průkaz ZTP/P,“. 

 

6. V  § 35ba odst. 1 písm. f) zní: 

„f) slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou  

se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným 

výcvikem, a to až 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. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání 

studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních 

právních předpisů pro účely státní sociální podpory,“. 
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Čl. II 

 

Účinnost 

 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021 
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