
Informace určená předškolním 
zařízením k vydávaným 
potvrzením pro účely uplatnění 
slevy za umístění dítěte 
Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pnJmu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů") pro účely uplatnění slevy na dani 
za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 a s tím spojeného vydání potvrzení předškolního zařízení 
o výši vynaložených výdajů sděluje: 
S účinnost i od zdaňovacího období 2018 bylo zákonem č. 170/2017 Sb. provedeno leg islativn í zpřesněn i 

v § 35bb odst. 1 zákona o dan ích z příjm ů v tom smyslu .že poplatn ík daně z příjmů fyzických osob může uplatn i t 
slevu na dan i podle § 35ba odst. 1 písm . g) zákona o daních z příjmů ve výši výdajů prokazatelně poplatn íkem 
vynaložených za umístění vyživovaného d ítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím 
nebyly uplatně ny jako výdaj podle§ 24 zákona o daních z příjmů. Tzn ., že předmětem daňové slevy jsou částky , 
které se vztahuj i k faktickému umístění dítěte v daném roce a není přitom rozhodující okamžik jejich samotné 
úhrady.Za každé vyživované dítě poplatníka lze uplatnit slevu na dani max i málně do výše minimáln í mzdy, tj. za 

zdaňovac í obdob í 20 18 do výše 12.200 Kč. 

V ustanoven í § 381 odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjm ů bylo za tím účelem obdobně 
u přesněno , že potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyž ivovaného d ítěte 
poplatn íka v těchto zařízeních musí obsahovat: 

1. jm éno vyživovaného dítěte poplatníka, 

2. celkovou výši výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynalož il a 

3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelu nebo datum vzniku 

jeho živn ostenského oprávnění. 


