
Daňová evidence – daň z příjmů fyzických osob 
- výtah z daňového zákona pro rok 2021  

Daň z příjmů fyzických osob v roce 2021 podle zákona o daních z příjmů 

Základ daně = daňové příjmy – daňové výdaje (zvýšené o roční odpisy) 

Nezdanitelné částky ze základu daně podle § 15 zákona o daních z příjmů (ročně) 

- dary (bezúplatná plnění) na vymezené účely – vědu, vzdělávání, výzkum, 

kulturu, školství, ochranu zvířat, nadace apod. (pokud úhrnná hodnota darů ve 

zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí nejméně Kč 1000. 

V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně) 

- 3 000 Kč u bezpříspěvkového dárcovství krve (na 1 odběr),  

- 20 000 Kč – hodnota 1 odběru krvetvorných buněk (darování kostní dřeně) 

- 20 000 Kč při darování orgánu od žijícího dárce 

- penzijní připojištění (nad 12 000 Kč, nejvýše lze odečíst 24 000 Kč ročně) 

- soukromé životní pojištění (nejvýše 24 000 Kč, i když má poplatník uzavřeno 

více smluv) 

- členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace 

odborové organizaci - odečíst lze částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze 

závislé činnosti a funkčních požitků, s výjimkou příjmů zdaněných srážko u podle 

zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 korun za zdaňovací období 

(týká se zaměstnanců) 

- Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření 

nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby - max. ve výši 300 000 

korun ročně. Podmínkou je vlastnictví bytu, domu.  

- Odčitatelné položky základu daně (§ 34) 

 

Od základu daně lze odečíst (§ 34) daňovou ztrátu z minulých let (nejdéle 5 let zpět) atd.  

-  

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odčitatelné 

položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta dolů činí: 15 % 
 

Daňové slevy a daňová zvýhodnění  pro rok 2021 

 

Sleva na dani  2021 

ve výši v Kč 

 Ročně  

a) na poplatníka (základní),  27 840 Kč  

b) na manželku (manžela) 

s vlastním příjmem 

do 68 000 Kč 

- je-li manžel(ka) se ZTP/P 

24 840 Kč  

49 680 Kč  

c) při pobírání částečného 

invalidního důchodu 
2 520 Kč  

d) při pobírání plného                                                       

invalidního důchodu 
5 040 Kč  

e) u poplatníka s průkazem 

ZTP/P 
16 140 Kč  

f) u poplatníka – studenta do 

26 let věku (denní doktorské 

studium do 28 let) 

4 020 Kč  

http://www.finance.cz/financovani-bydleni/informace/hypoteky/


Za umístnění dítěte – za 

každé vyživované dítě 

(školkovné) 

max 15 200 Kč  

 

 

 

 Ročně 

Sleva na dani, sleva na dani a daňový bonus nebo 

jen daňový bonus na jedno dítě (§ 35c a § 35d) 

- jde-li o vyživované dítě s průkazem ZTP/P – 

dvojnásobek uvedené částky 

 

15 204 Kč  

Sleva na dani, sleva na dani a daňový bonus nebo 

jen daňový bonus na druhé dítě (§ 35c a § 35d) 

- jde-li o vyživované dítě s průkazem ZTP/P – 

dvojnásobek uvedené částky 

22 320* 

(19 404 Kč) 

Sleva na dani, sleva na dani a daňový bonus nebo 

jen daňový bonus na třetí a každé další dítě (§ 

35c a § 35d) 

- jde-li o vyživované dítě s průkazem ZTP/P – 

dvojnásobek uvedené částky 

27 840* 

(24 204 Kč) 

*Schváleno poslaneckou sněmovnou v červenci 2021 

Měsíční daňový bonus na dítě je možno uplatnit, pokud činí alespoň Kč 100,. Maximální výše  

bonusu byla od 1. 7. 2021 zrušena, bonus je nově bez omezení. 

Na bonus dosáhnou jen ti, kteří mají za uplynulé roční zdaňovací období příjem nejméně ve 

výši šestinásobku minimální měsíční mzdy. Tu vláda pro rok 2021 stanovila na 15 200 korun. 

V praxi to znamená, že váš roční příjem musí být v roce 2021 více než 91 200 korun. 

 

školkovné - sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (za každé vyživované dítě za rok 

2021 maximálně Kč 15 200) Do školkovného se počítá poplatek, který vybírá daná školka 

(stravné není součástí školkovného) – nelze se školkovným do mínusu 

Školkovné jako slevu na dani je možné uplatnit v ročním zúčtování daně nebo v daňovém 
přiznání. Maximální školkovné na každé dítě za rok 2021 činí 15 200 korun (ve výši 
minimální mzdy) za rok . Školkovné uplatní vždy pouze jeden z rodičů. 
 

 
 


