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Změna zákona o daních z příjmů – zvýšení daňového zvýhodnění 

na druhé a další dítě 

 

Dne 27.7.2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon 285/2021 Sb., kterým se mimo jiné 
mění i některá ustanovení zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu, a to konkrétně ustanovení  
§ 35c a § 35d citovaného zákona, která se týkají daňového zvýhodnění na děti. 

S účinností od 28.7.2021 se zvyšuje daňové zvýhodnění na 2. dítě na částku 22 320,- Kč 
(místo dosavadní 19 404,- Kč) a na třetí a každé další dítě se zvyšuje na 27 840,- Kč (z 
dosavadní částky 24 204,- Kč). Toto zvýšení daňového zvýhodnění platí zpětně pro celé 
zdaňovací období roku 2021. 

Avšak podle přechodných ustanovení citovaného zákona 285/2021 Sb. a Informace 
Generálního finančního ředitelství k uvedené problematice ze dne 30.7.2021, bude zvýšení 
daňového zvýhodnění na děti u příjmů ze závislé činnosti aplikováno až po skončení 

zdaňovacího období roku 2021. 

U zaměstnanců, kteří si u svého zaměstnavatele uplatňují daňové zvýhodnění na děti, se v 

průběhu roku 2021 nic měnit nebude a při zúčtování mzdy za zbylé měsíce roku 2021 a 
při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé budou zaměstnavatelem 
poskytovány částky daňového zvýhodnění na děti platné před novelou zákona o daních z 

příjmů. Zvýšení částek daňového zvýhodnění na děti promítne zaměstnavatel zaměstnancům 
až po skončení roku v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 za celé 
zdaňovací období, resp. za kalendářní měsíce, kdy poplatník splňoval nárok na uplatnění 
daňového zvýhodnění na děti.  

Zaměstnanci, kteří budou za rok 2021 podávat daňové přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob, ať již na základě povinnosti stanovené jim zákonem o daních z příjmů nebo 
dobrovolně, uplatní zvýšené částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě v 

daňovém přiznání. 

Druhá změna zákona o daních z příjmů přináší v § 35d odst. 4 zrušení maximálního limitu pro 
výplatu měsíčního daňového bonusu na dítě ve výši 5 025 Kč. Z přechodných ustanovení 
novely zákona však vyplývá, že uvedené zrušení maximálního limitu se nepoužije pro 

zúčtování mezd za rok 2021. 

Zrušení limitu se tak poprvé použije až při výpočtu zálohy na daň za měsíc leden 2022 pro 

zdaňovací období roku 2022. 

Pro zaměstnavatele (plátce daně z příjmů ze závislé činnosti), tak platí, že zaměstnancům 

nemohou na měsíčním daňovém bonusu, který náleží za jednotlivé kalendářní měsíce 

roku 2021, vyplatit více než 5 025 Kč měsíčně. 



Celé znění výše citované Informace GFŘ včetně ročních a měsíčních částek zvýšených částek 
zvýhodnění na druhé a každé další dítě je uvedeno na stránkách finanční správy 
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2021/danove-zvyhodneni-na-deti-
11615 
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