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Daňové zvýhodnění pro rodiny s dětmi od 1. května 2016 

Rodinám se dvěma a více dětmi zůstane z květnové mzdy  více peněz. S účinností od 1. května 2016 

totiž dle zákona č. 125/2016 Sb. dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další 

dítě. Zaměstnanců s jedináčky se zvýšení daňové slevy netýká.  

Daňové zvýhodnění lze uplatnit také zpětně – to znamená za období leden až duben, kdy ještě zákon 

neplatil, a to v ročním zúčtování za rok 2016. 

 

Pořadí 

Původní měsíční výše 

slevy na dani 

Nová měsíční výše 

slevy na dani 

Nová roční výše slevy 

na dani 

1. dítě 1 117 Kč Nezměněna Nezměněna 

2. dítě 1 317 Kč 1 417 Kč 17 004 Kč 

3. a další dítě 1 417 Kč 1 717 Kč 20 604 Kč 

 

Podmínky daňového zvýhodnění 

 Slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů dětí 

 Slevu lze uplatnit na vyživované dítě 

 Za vyživované dítě považujeme nezletilé dítě, nebo dítě zletilé, které se soustavně připravuje na 
budoucí povolání do 26 let věku, u doktorandského studia do 28 let věku 

 Na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, lze uplatnit dvojnásobnou částku

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost  a  nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Jana Svobodová 

Payroll Manager, Accace outsourcing s.r.o. 

E-Mail: Jana.Svobodova@accace.com 

Tel: +420 724 707 240 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím více než 250 profesionálů a řadí se 

mezi vedoucí poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 1400 mezinárodních společností. Naší 

dlouhodobou vizí je expandovat i mimo střední a východní Evropu, a stát se tak skutečně globální 

společností.  

Prostřednictvím svých poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. V jiných evropských zemích 

poskytujeme služby ve spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery.  

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 
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