
Položky odečitatelné od základu daně a slevy na dani v roce 2020 a 2021 
 

 Položky odečitatelné jsou částky, které se odečítají od základu daně. Ze sníženého 

základu daně o odečitatelné položky se pak dle platné sazby počítá daň z příjmů.  

 Naproti tomu slevy jsou částky, které se odečítají od již spočtené daně z příjmů. 

 

Přehled jednotlivých odečitatelných položek a slev znázorňují níže uvedené tabulky 

strukturované podle typu poplatníka. 

 

1. Fyzické osoby 

a. odečitatelné položky od základu daně na základě dle § 15 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). 

Odečitatelná položka 

od základu daně 
Podmínky 2020 2021 

Bezúplatná plnění - 

dary 

Minimálně 2 % ze základu 

daně, 

nebo alespoň 1.000,- Kč 

v úhrnu. Viz § 15 odst. 1 

ZDP 

Nejvýše 30 % 

ze základu 

daně 

Nejvýše 30 % 

ze základu daně 

    

Úroky z úvěrů 

Úvěry na financování 

bytové potřeby.  

Viz § 15 odst. 3 a 4 ZDP 

Nejvýše 

300.000,- Kč 

Nejvýše  

150.000,- Kč 

    

Penzijní připojištění 

Sjednána výplata plnění 

z penzijního pojištění až po 

60 kalendářních měsících a 

současně nejdříve v roce 

dosažení věku 60 let.  

Viz § 15 odst. 5 ZDP 

Nejvýše  

24.000,- Kč 

Nejvýše   

24.000,- Kč 

    

Životní pojištění Viz § 15 odst. 6 ZDP 
Nejvýše  

24.000,- Kč 

Nejvýše   

24.000,- Kč 

    

Členské příspěvky 

placené členem 

odborové organizaci 

Lze odečíst částku do výše  

1,5 % zdanitelných příjmů 

ze závislé činnosti.  

Viz § 15 odst. 7 ZDP 

Nejvýše   

3.000,- Kč 

Nejvýše   

3.000,- Kč 

    

Úhrady za zkoušky 

ověřující výsledky 

dalšího vzdělávání 

Pokud nebyly hrazeny 

zaměstnavatelem a u OSVČ 

nebyly uplatněny jako 

daňově uznatelný výdaj.  

Viz § 15 odst. 8 ZDP  

Nejvýše 

10.000,- Kč 

13.000,- Kč 

ZTP 

15.000.- Kč 

ZTPP  

Nejvýše 

10.000,- Kč 

13.000,- Kč 

ZTP 

15.000.- Kč 

ZTPP 
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b. Slevy na dani dle § 35ba 

Sleva na dani Podmínky 2020 2021 

Sleva na poplatníka 

Nedělí se na měsíce, platí i 

pro nerezidenty.  

Viz § 35ba odst. 1, písm. a) 

24.840,- Kč  27.840,- Kč 

    

Sleva na manžela 

Žijící ve společné 

domácnosti s poplatníkem a 

nemá vlastní příjem větší než 

68.000,- Kč za rok. 

Viz § 35ba odst. 1, písm. b) 

24.840,- Kč 24.840,- Kč 

    

Sleva na manžela ZTP 

Žijící ve společné 

domácnosti s poplatníkem a 

nemá vlastní příjem větší než 

68.000,- Kč za rok. 

Viz § 35ba odst. 1, písm. b) 

2 x 24.840,- Kč 2 x 24.840,- Kč 

    

Sleva na invaliditu 

Invalidita prvního a druhého 

stupně. 

Viz § 35ba odst. 1, písm. c) 

2.520,- Kč 2.520,- Kč 

    

Rozšířená sleva na 

invaliditu 

Invalidita třetího stupně. 

Viz § 35ba odst. 1, písm. d) 
5.040,- Kč 5.040,- Kč 

    

Sleva na držitele 

průkazu ZTP/P 

Je-li poplatníkovi připsán 

nárok na průkaz ZTP/P. 

Viz § 35ba odst. 1, písm. e) 

16.140,- Kč 16.140,- Kč 

    

Sleva na studenta 

Soustavné studium do 26 let 

věku, nebo 

Doktorské studium do 28 let 

věku. 

Viz § 35ba odst. 1, písm. f) 

5.040,- Kč 5.040,- Kč 

    

Sleva za umístění 

dítěte (školkovné) 

Za každé dítě lze uplatnit 

částku maximálně do výše 

minimální mzdy. 

Viz § 35bb 

14.600,- Kč 15.200,- Kč 

    

Sleva na evidenci tržeb 

Možno uplatnit pouze 

v období, kdy byla poprvé 

zaevidována tržba. 

Viz § 35bc 

5.000,- Kč, 

maximálně 

kladný rozdíl 

mezi 15% 

dílčího základu 

ze samostatné 

činnosti a 

základní slevy 

na poplatníka. 

5.000,- Kč, 

maximálně 

kladný rozdíl 

mezi 15% 

dílčího základu 

ze samostatné 

činnosti a 

základní slevy 

na poplatníka. 
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Sleva (daňové 

zvýhodnění) na 

vyživované dítě 

Viz § 35c 

15.204,- Kč 

jedno dítě. 

 

19.404,- Kč 

druhé dítě 

 

24.204,- Kč 

třetí a každé 

další dítě. 

 

Zrušena 

maximální 

částka slevy!!!! 

 

15.204,- Kč 

jedno dítě. 

 

19.404,- Kč 

druhé dítě 

 

24.204,- Kč třetí 

a každé další 

dítě. 

 

Zrušena 

maximální 

částka slevy!!!! 

 

 

 

2. Právnické osoby 

a. odečitatelné položky od základu daně na základě dle § 20 ZDP 

Odečitatelná položka 

od základu daně 
Podmínky 2020 2021 

Bezúplatná plnění - 

dary 

Jednotlivé dary minimálně 

2.000,- Kč. Viz § 20 odst. 

8 ZDP 

Nejvýše 30 % 

ze základu daně 

Nejvýše 30 % 

ze základu daně 

    

Snížení základu daně 

u veřejně prospěšného 

poplatníka 

Prostředky získané 

úsporou na dani je 

poplatník povinen použít 

v následujícím období na 

krytí nákladů (výdajů) 

v nepodnikatelských 

činností. 

Snížení základu 

daně o 30% 

maximálně o 

1.000.000,- Kč,  

minimálně až 

300.000,- Kč 

Snížení základu 

daně o 30% 

maximálně o 

1.000.000,- Kč,  

minimálně až 

300.000,- Kč 

3. Právnické osoby a fyzické osoby – další možné odečitatelné položky od základu daně 

- § 34 a násl. 

Odečitatelná položka 
od základu daně 

Podmínky 2020 2021 

Daňová ztráta 

Možno uplatnit následujících 
pět let. 
Nově také za předchozí dva 
roky. 

Viz § 34. 

Zpětně lze 
uplatnit ztráta 
pouze do výše 
30.000.000,- Kč 

Zpětně lze 
uplatnit ztráta 
pouze do výše 
30.000.000,- Kč 

    

Odpočet na podporu 
výzkumu a vývoje 

Viz § 34a a násl. 

100%, nebo 110% 
výdajů 
vynaložených na 
výzkum a vývoj 
v rozhodné době. 

100%, nebo 110% 
výdajů 
vynaložených na 
výzkum a vývoj 
v rozhodné době. 
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Odpočet na podporu 
odborného vzdělávání 

Viz § 34f a násl. 

Součet 110% 
nebo 50% vstupní 
ceny majetku na 
vzdělávání a 
Výdajů na 
vzdělávání (200,- 
Kč x počet hodin 
odborného 
vzdělávání). 

Součet 110% 
nebo 50% vstupní 
ceny majetku na 
vzdělávání a 
Výdajů na 
vzdělávání (200,- 
Kč x počet hodin 
odborného 
vzdělávání). 

 

4. Právnické osoby a fyzické osoby – slevy na dani § 35 a násl. 

Sleva na dani Podmínky 2020 2021 

Sleva u 

zaměstnavatelů 

Zaměstnání zaměstnanců se 

zdravotním postižením. 

Viz § 35 

18.000,- Kč za 

každého 

zaměstnance se 

zdravotním 

postižením. 

60.000,- Kč za 

každého 

zaměstnance 

s těžším 

zdravotním 

postižením. 

18.000,- Kč za 

každého 

zaměstnance se 

zdravotním 

postižením. 

60.000,- Kč za 

každého 

zaměstnance 

s těžším 

zdravotním 

postižením. 

    

Sleva pro poplatníka, 

kterému byl poskytnut 

příslib investiční 

pobídky 

Viz § 35a a § 35b   

 

Ing. Radek Bílý 

Daňový poradce č. 0098 
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