
Daňový bonus na dítě
● daňový bonus = část daňového zvýhodnění na dítě vyšší než daňová povinnost - § 35c 

odst. 3
● nárok na daňový bonus do 2017 včetně: příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši 

šestinásobku minimální mzdy (66.000 Kč pro 2017) 
● nárok na daňový bonus od 2018: příjem podle § 6 nebo 7 alespoň ve výši šestinásobku 

minimální mzdy (73.200 Kč pro 2018) - počítají se již jen příjmy ze zaměstnání a 
podnikání, nezapočítávají se příjmy z nájmu a kapitálového majetku

● § 35c odst. 4: “(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.”



Prohlášení poplatníka na 2018
● nový tiskopis prohlášení vzor č. 26
● oddělená žádost o roční zúčtování od prohlášení - vzor č. 1 - použije se až na 

roční zúčtování za 2018 (roční zúčtování za 2017 na tiskopisu prohlášení vz. 
25)

● bude možné podepisovat také v elektronické podobě
● na stránkách finanční správy je k dispozici i interaktivní formulář - 

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/
Sdeleni-tiskopis-Prohlaseni-poplatnika-DPFO-ze-zav-2018-8812

● zaměstnanec nově navíc prohlásí (prohlašuje, neprokazuje) zda v rámci téže 
společně hospodařící domácnosti vyživuje tytéž vyživované děti poplatníka i 
jiný poplatník, zda na ně uplatňuje daňové zvýhodnění a zda je zaměstnán



Elektronický popis prohlášení
● poprvé od zdaňovacího období 2018 - žádost o roční zúčtování za 2017 musí 

být papírově
● od 2018 v listinné nebo elektronické podobě - lze obě formy kombinovat, 

nelze ústně či konkludentně 
● zaměstnavatel musí zajistit jednoznačnou identifikaci konkrétního 

zaměstnance
● např. elektronickým podpisem nebo jednoznačná identifikace zaměstnance 

bude zajištěna elektronicky prostřednictvím interního informačního systému 
zaměstnavatele

● konkrétní postup by měl být upraven vnitřním předpisem



Elektronický popis prohlášení - § 38h odst. 4
Znění do 2017:
“(4) Vypočtenou zálohu plátce daně, u kterého poplatník podepsal na příslušné 
zdaňovací období prohlášení podle § 38k odst. 4, nejprve sníží o prokázanou 
částku měsíční slevy na dani podle § 35ba a následně o prokázanou částku 
měsíčního daňového zvýhodnění (dále jen "záloha po slevě").
Znění od 2018:
“(4) Vypočtenou zálohu plátce daně, u kterého poplatník učinil na příslušné 
zdaňovací období prohlášení podle § 38k odst. 4, nejprve sníží o prokázanou 
částku měsíční slevy na dani podle § 35ba a následně o prokázanou částku 
měsíčního daňového zvýhodnění (dále jen "záloha po slevě").”



Rozšíření prohlášení pro účely daňového zvýhodnění

● § 38k odst. 4 písm. c) bod 3
● zaměstnanec prohlásí, zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti 

vyživuje tytéž vyživované děti poplatníka i jiný poplatník, zda na ně 
uplatňuje daňové zvýhodnění a zda je zaměstnán





§ 38k odst. 4 písm. c) bod 3

(4) Plátce daně srazí zálohu podle § 38h odst. 4 a přihlédne k měsíční slevě na dani podle § 
35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění, učiní-li poplatník prokazatelně do 30 dnů po 
vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušné zdaňovací období 
prohlášení o tom,
c) jaký je počet dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jeho společně hospodařící 
domácnosti a dále
1. jaké skutečnosti jsou u něho dány pro přiznání daňového zvýhodnění na vyživované dítě,
2. zda uplatňuje daňové zvýhodnění na toto dítě ve výši náležející podle § 35c odst. 1 na 
jedno dítě nebo ve výši náležející na druhé dítě nebo na třetí a každé další vyživované dítě,
3. zda v rámci téže společně hospodařící domácnosti vyživuje tytéž vyživované děti 
poplatníka i jiný poplatník, zda na ně uplatňuje daňové zvýhodnění a zda je 
zaměstnán,
4. kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro přiznání daňového zvýhodnění a
5. jedná-li se o zletilé studující dítě, že mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího 
stupně,



Prokazování nároku na slevy na dani a daňové zvýhodnění
● pozor na rozdíl mezi tím co zaměstnanec pouze prohlašuje (vyplňuje a 

podepisuje v prohlášení poplatníka) § 38k a co prokazuje tj. musí nárok 
nezdanitelné částky, slevy na dani a daňové zvýhodnění dokázat příslušným 
důkazem § 38l

● § 38l odst. 1 písm. h) - mění se obsah potvrzení o příspěvcích na penzijní 
připojištění (již se nebude odečítat 12 tisíc Kč) - platí již pro RZ za 2017

● nemění se prokazování daňového zvýhodnění na dítě - § 38l odst. 3
● nárok na slevu na dani držitelů průkazu ZTP/P budou nově vázány již na 

vznik nároku na tento průkaz - lzr prokázat buď samotným průkazem 
ZTP/P, nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P - § 35ba odst. 1 písm. 
b), c), d) a e), § 35c odst. 6 a 7, § 38k odst. 4, § 38l odst. 2 a 3



§ 38l odst. 3:
“(3) Nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně prokazuje poplatník plátci daně
a) úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojence nebo v péči, která nahrazuje 
péči rodičů, druhého z manželů a vnuků), - obvykle rodný list dítěte
b) předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem, nebo rozhodnutím o přiznání 
tohoto průkazu,
c) jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, potvrzením od 
zaměstnavatele druhého z poplatníků, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z poplatníků 
uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši, případně, že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje,
d) potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti se 
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, - potvrzení o studiu
e) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje ve 
společně hospodařící domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, kterému není přiznán invalidní 
důchod pro invaliditu třetího stupně a které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo 
vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.”


