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Příloha č. 1 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 35ba Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob (tato novelizace 

nabývá účinnosti 1. ledna 2015) 

 

(1) Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 

35a nebo 35b za zdaňovací období snižuje o částku 

a) 24 840 Kč na poplatníka; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího 

období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného 

pojištění stejného druhu, (část za středníkem pozbývá účinnost 1. ledna 2016.) 

b) 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní 

příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou 

průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky 

(manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou 

odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, příspěvek na péči, sociální 

služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, 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 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 manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne 

druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů, 

c) 2 520 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého 

stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění) nebo zanikl-li nárok 

na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního 

důchodu a starobního důchodu, 

d) 5 040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný 

důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění), u něhož jednou 
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z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní 

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

stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, 

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

plně invalidní, 

e) 16 140 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 

f) 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 

předpisů14d) pro účely státní sociální podpory. 

(2) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se daň sníží za zdaňovací období o částky uvedené 

v odstavci 1 písm. b) až e), pouze pokud se jedná o poplatníka, který je rezidentem 

členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a (tato novelizace nabývá účinnosti 

1. ledna 2015.) pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky podle § 22 činí 

nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle 

§ 3 nebo 6, nebo 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 na tiskopisu vydaném Ministerstvem 

financí. (tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.) 

(3) Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. a) pouze v případě, že jeho 

základ daně ve zdaňovacím období nepřesáhl 48násobek průměrné měsíční hrubé mzdy 

zveřejněné Českým statistickým úřadem za kalendářní rok, který o 2 kalendářní roky 

předchází zdaňovacímu období, za něž se daňové přiznání podává. (tato novelizace nabývá 

účinnosti 1. ledna 2015.) 

(4) Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. b) až f) o částku ve výši 

jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění 

nároku na snížení daně splněny. 

(5) U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2, kterému plynou příjmy zahrnuté do samostatného 

základu daně, se daň vypočtená z tohoto základu nesnižuje o slevy na dani pro poplatníky 

daně z příjmů fyzických osob. (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.)
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Příloha č. 2 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 35c Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob (tato novelizace 

nabývá účinnosti 1. ledna 2015) 

 

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

v domácnosti na území České republiky nebo členského státu Evropské unie, Norska 

nebo Islandu, (tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.) (dále jen "daňové 

zvýhodnění") ve výši 13 404 Kč ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo § 

35b. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň vypočtenou stanovenou podle § 16, případně 

sníženou podle § 35 § 35ba nebo 35bb nebo 35ba (Tato novelizace nabývá účinnosti 

1. ledna 2015.). Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, 

daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. 

(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 Kč ročně. 

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

§ 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance 

odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené 

s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu 

upravujícího výši minimální mzdy) u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 nesmí 

výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, 

příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně a příjmy, které jsou podle 

§ 38f vyjmuty ze zdanění. (tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.) 

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

rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a (Tato novelizace nabývá 

účinnosti 1. ledna 2015.) jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky 

(§ 22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 
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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 na tiskopisu vydaném 

Ministerstvem financí. (tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.) 

(6) Za vyživované dítě poplatníka se pro účely tohoto zákona považuje dítě vlastní, 

osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), 

pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, 

pokud je 

a) nezletilým dítětem, 

b) zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod 

pro invaliditu třetího stupně a 

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

podle zákona o státní sociální podpoře) 

2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou 

činnost pro nemoc nebo úraz, nebo 

3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou 

výdělečnou činnost. 

(7) Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. 

Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového 

zvýhodnění na dvojnásobek; maximální výše daňového bonusu podle odstavce 3 zůstává 

zachována. 

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

s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění 

podmínek uvedených v § 35ba. Nemá-li manžel (manželka) 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 v domácnosti. 

(9) Vyživuje-li dítě v jedné 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 
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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. 

(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 bonus.



 

Příloha č. 3 

Výňatek z tabulek výpočtů – daňová pásma 

daň za 1 

poplatníka 

daň za všechny 

poplatníky 

sleva na 

poplatníka 

počet 

poplatníků 
celková sleva 

daňové 

zvýhodnění 
počet dětí 

celkové daňové 

zvýhodnění 
konečná daň 

15 840 Kč 7 247 735 827 Kč 16 500 Kč 457 559 7 549 724 820 Kč 7 020 Kč 87 239, 612 420 378 

-914 409 370,55 Kč 

(daňový bonus) 

26 920 Kč 54 763 627 354 Kč 16 500 Kč 2 034 310 33 566 116 320 Kč 7 020 Kč 387 943 2 723 361 908 18 474 149 125,52 Kč  

60 000 Kč 78 480 019 200 Kč 16 500 Kč 1 308 000 21 582 005 280 Kč 7 020 Kč 249 387 1 750 694 249 55 147 319 670,70 Kč  

102 450 Kč 22 265 511 774 Kč 16 500 Kč 217 331 3 585 953 580 Kč 7 020 Kč 41 513 291 423 920 18 388 134 274,12 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování. 

1
  



 

Příloha č. 4 

Výňatek z výpočtových tabulek – jednotná sazba daně 

Daň v intervalu před slevami 

(Kč) 

Sleva na poplatníka 

(Kč) 

Daňová povinnost 

(Kč) 

Daňové zvýhodnění na dítě 

(Kč) 

Konečná daňová 

povinnost 

 (Kč) 

5 639 281 085 5 527 056 586 112 224 499 517 272 632 -405 048 133 

5 936 748 317 5 289 640 066 647 108 252 495 053 018 152 055 234 

8 300 982 999 6 258 299 467 2 042 683 532 585 709 046 1 456 974 486 

11 205 891 022 7 321 925 477 3 883 965 545 685 252 920 3 198 712 625 

13 243 590 012 7 635 315 283 5 608 274 728 714 582 812 4 893 691 917 

15 538 060 391 8 015 181 715 7 522 878 676 750 134 195 6 772 744 480 

43 297 469 978 18 860 368 349 24 437 101 630 1 766 014 984 22 671 086 646 

38 476 950 494 13 713 178 195 24 763 772 299 1 283 404 951 23 480 367 349 

70 229 397 427 17 207 949 370 53 021 448 058 1 610 477 680 51 410 970 377 

23 681 104 762 3 570 744 461 20 110 360 301 334 183 007 19 776 177 294 

12 790 122 048 1 566 949 032 11 223 173 016 147 538 242 11 075 634 774 

 celkem 94 966 608 000   8 889 623 487 144 483 367 048 

Zdroj: Vlastní zpracování.

1 
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Příloha č. 5 

Výňatek z výpočtových tabulek – sloučení tříd 

Intervaly mezd 

Podíl v 

intervalu Součty tříd 

do 10 000 Kč 5,82 % 5,82 % 

10 001 Kč – 12 000 Kč 5,57 % 5,57 % 

12 001 Kč – 14 000 Kč 6,59 % 6,59 % 

14 001 Kč – 16 000 Kč 7,71 % 7,71 % 

16 001 Kč – 17 000 Kč 4,01 % 
8,04 % 

17 001 Kč – 18 000 Kč 4,03 % 

18 001 Kč – 19 000 Kč 4,12 % 
8,44 % 

19 001 Kč – 20 000 Kč 4,32 % 

20 001 Kč – 21 000 Kč 4,41 % 

19,87 % 

21 001 Kč – 22 000 Kč 4,13 % 

22 001 Kč – 23 000 Kč 4 % 

23 001 Kč – 24 000 Kč 3,79 % 

24 001 Kč – 25 000 Kč 3,54 % 

25 001 Kč – 26 000 Kč 3,34 % 

14,44 % 26 001 Kč – 28 000 Kč 5,99 % 

28 001 Kč – 30 000 Kč 5,11 % 

30 001 Kč – 32 000 Kč 4,11 % 

18,12 % 
32 001 Kč – 36 000 Kč 5,57 % 

36 001 Kč – 40 000 Kč 3,61 % 

40 001 Kč – 50 000 Kč 4,83 % 

50 001 Kč – 60 000 Kč 2,07 % 
3,76 % 

60 001 Kč – 80 000 Kč 1,69 % 

80 001 Kč a více 1,66 % 1,66 % 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 


