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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 
 

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.,  

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.,  
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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.,  

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

č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 303/2019 Sb.  

a zákona č. 364/2019 Sb. s vyznačením navrhovaných změn: 
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§ 35c 

 

Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob 

 

 

(1) Poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě 

žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu 

Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen 

"daňové zvýhodnění") ve výši 15 204 30 408  Kč ročně na jedno dítě, 19 404 

38 808 Kč ročně na druhé dítě a 24 204 96 816 Kč ročně na třetí a každé další 

dítě, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 35b. Poplatník o daňové 

zvýhodnění sníží daň vypočtenou podle § 16, případně sníženou podle § 35, § 

35ba. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, 

daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně 

hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro účely 

tohoto ustanovení dohromady. 

(2) Slevu na dani podle odstavce 1 může poplatník uplatnit až do výše daňové 

povinnosti vypočtené podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období. 

(3) Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění podle odstavce 1 vyšší  

než daňová povinnost vypočtená podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací 

období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus 

uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 

120 600 Kč ročně.  

(4) Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl 

příjem podle § 6 nebo 7  alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Do těchto 

příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána 

srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup 

dle § 36 odst. 7 nebo 8 a příjmy, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění. 

(5) Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze 

pokud je daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů  

na území České republiky (§ 22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou 

příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou od daně osvobozeny 

podle § 4, 6 nebo § 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní 

sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením 

zahraničního správce daně. 
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(6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě 

vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být 

u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské 

péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud 

jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění 

uplatnit, pokud je 

a) nezletilým dítětem, 

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní 

důchod pro invaliditu třetího stupně a 

1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se 

posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře, 

2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat 

výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 

3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost. 

(7) Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv  

na uplatnění daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok  

na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek; 

maximální výše daňového bonusu podle odstavce 3 zůstává zachována. 

(8) Uzavře-li dítě uvedené v odstavci 6 písm. b) manželství a žije-li ve společně 

hospodařící domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel 

(manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba. Nemá-li 

manžel (manželka) dostatečné příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu  

na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba, může daňové zvýhodnění 

uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči 

nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije ve společně hospodařící domácnosti. 

(9) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, 

může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž 

kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich. 

(10) Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik 

kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění 

ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky 

pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci,  

ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte  

na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče 

nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. 
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(11) Poplatník, který je povinen podat daňové přiznání podle § 38g, nebo který se 

tak rozhodl učinit, uplatní daňový bonus v daňovém přiznání a požádá místně 

příslušného správce daně o jeho vyplacení. Při výplatě daňového bonusu 

postupuje správce daně obdobně jako při vrácení přeplatku podle zvláštního 

právního předpisu o správě daní. 

(12) Pokud úhrn měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d  

u poplatníka podávajícího daňové přiznání přesahuje částku daňového bonusu 

vypočteného za zdaňovací období, považuje se vzniklý rozdíl za daňový 

nedoplatek; pokud poplatník, kterému byly vyplaceny měsíční daňové bonusy, 

nárok na daňové zvýhodnění za zdaňovací období v daňovém přiznání neuplatní 

vůbec, považují se za daňový nedoplatek částky ve výši vyplacených měsíčních 

daňových bonusů. 

 

 

§ 35d 
 

(1) Poplatník s příjmy podle § 6 může při výpočtu zálohy na daň podle § 38h odst. 

4 uplatnit nárok na slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) a na daňové 

zvýhodnění. 

(2) Záloha na daň vypočtená podle tohoto zákona se sníží u poplatníka s učiněným 

prohlášením k dani podle § 38k odst. 4 o částku ve výši odpovídající jedné 

dvanáctině částky stanovené v § 35ba odst. 1 písm. a), c) až f) (dále jen "měsíční 

sleva na dani podle § 35ba") a o daňové zvýhodnění ve výši odpovídající jedné 

dvanáctině částky stanovené v § 35c (dále jen "měsíční daňové zvýhodnění"). 

Měsíční daňové zvýhodnění plátce poskytne poplatníkovi formou měsíční slevy 

na dani podle § 35c, měsíčního daňového bonusu nebo měsíční slevy na dani 

podle § 35c a měsíčního daňového bonusu. 

(3) Měsíční slevu na dani podle § 35ba poskytne plátce daně poplatníkovi 

maximálně do výše zálohy na daň vypočtené podle § 38h odst. 2 a 3. Měsíční 

slevu na dani podle § 35c poskytne plátce daně poplatníkovi maximálně do výše 

zálohy na daň snížené o měsíční slevu na dani podle § 35ba. 

(4) Je-li výše zálohy na daň snížené o měsíční slevu na dani podle § 35ba nižší 

než částka měsíčního daňového zvýhodnění, je vzniklý rozdíl měsíčním daňovým 

bonusem. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, 

maximálně však do výše 5 025 10 050 Kč měsíčně. Plátce daně je povinen vyplatit 

poplatníkovi měsíční daňový bonus ve výši stanovené tímto zákonem při výplatě 

příjmů ze závislé činnosti, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto 

plátcem za příslušný kalendářní měsíc (§ 38h odst. 1) dosahuje u poplatníka 
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alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů (dále 

jen "polovina minimální mzdy"). Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně 

osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. 

(5) O vyplacený měsíční daňový bonus plátce daně sníží odvod záloh na daň  

za příslušný kalendářní měsíc. Pokud nelze nárok poplatníka uspokojit  

z celkového objemu záloh na daň, plátce daně je povinen vyplatit měsíční daňový 

bonus nebo jeho část poplatníkovi z vlastních finančních prostředků. O tyto částky 

sníží odvody záloh na daň správci daně v následujících měsících, nejdéle do konce 

zdaňovacího období, pokud nepožádá správce daně o poukázání chybějící částky 

na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Vznikne-li na základě tohoto 

požadavku vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nejpozději  

do 20 dnů od doručení této žádosti. 

(6) Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění poskytne plátce daně 

poplatníkovi slevu na dani podle § 35c maximálně do výše daně snížené o slevy 

na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Je-li nárok na daňové 

zvýhodnění vyšší než takto vypočtená daň, má poplatník nárok na vyplacení 

daňového zvýhodnění formou daňového bonusu, jen pokud úhrn jeho příjmů ze 

závislé činnosti od všech plátců daně v uplynulém zdaňovacím období, z nichž 

mu plátce daně provádí roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, dosáhl 

alespoň šestinásobku minimální mzdy. Jestliže u poplatníka úhrn těchto příjmů 

nedosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy, poplatník při ročním zúčtování 

záloh a daňového zvýhodnění na vyplacené měsíční daňové bonusy  

v kalendářních měsících, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň výše poloviny 

minimální mzdy, již nárok neztrácí. 

(7) Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce daně u poplatníka 

nejdříve daň sníží o slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob  

a pak vypočte částku daňového zvýhodnění náležející poplatníkovi formou slevy 

na dani podle § 35c a daňového bonusu. Daň sníženou o slevu na dani pro 

poplatníky daně z příjmů fyzických osob poté sníží ještě o slevu na dani podle  

§ 35c a až takto sníženou daň porovná s úhrnem zálohově sražené daně a vypočte 

rozdíl na dani. Dále porovná daňový bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních 

daňových bonusů a vypočte rozdíl na daňovém bonusu. Jestliže je úhrn částek 

vyplacených na měsíčních daňových bonusech nižší než daňový bonus, zvýší 

plátce daně o nevyplacenou částku na daňovém bonusu vypočtený kladný rozdíl 

na dani, nebo nevyplacenou částku na daňovém bonusu sníží o vypočtený záporný 

rozdíl na dani. Jestliže je úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů vyšší  

než daňový bonus, sníží plátce daně o přeplacenou částku na daňovém bonusu 
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vypočtený kladný rozdíl na dani, nebo o ni zvýší vypočtený záporný rozdíl  

na dani. 

(8) Přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a doplatek 

na daňovém bonusu (dále jen „doplatek ze zúčtování“), které vzniknou 

provedením ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, vyplatí plátce daně 

poplatníkovi nejpozději při zúčtování mzdy za březen po uplynutí zdaňovacího 

období, činí-li úhrnná výše doplatku ze zúčtování více než 50 Kč. Případný 

nedoplatek z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce daně 

poplatníkovi nesráží. 

(9) O částku daňového zvýhodnění vyplaceného formou doplatku na daňovém 

bonusu sníží plátce daně nejbližší odvod záloh na daň správci daně. V případě,  

že nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na daň, vyplatí 

plátce daně poplatníkovi doplatek na daňovém bonusu nebo jeho část ze svých 

finančních prostředků a o tyto částky sníží odvody záloh na daň správci daně  

v následujících měsících, nejdéle do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá 

místně příslušného správce daně o poukázání chybějící částky na tiskopise 

vydaném Ministerstvem financí. Vznikne-li na základě tohoto požadavku 

vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně plátci daně nejpozději do 20 dnů  

od doručení této žádosti. Při vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh  

a daňového zvýhodnění postupuje plátce daně podle § 38ch odst. 5. 
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