
Poučení k žádosti o jednorázový příspěvek na dítě 
Pro účely zákona o jednorázovém příspěvku na dítě se za rozhodné příjmy považují příjmy: 

a) které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny: 
1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů,  
2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů,  
3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů, 
4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží 

a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen 
podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady 
práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem, 

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu dalších výdajů, 
odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů,  

b) které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů: 
1. plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, 

náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení 
rozhodného příjmu považuje za další posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo plnění přijala, 
(započítává se pouze výživné ve prospěch žadatele nebo další posuzované osoby nikoli dítěte)  

2. výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků 
bezpečnostních sborů podle jiných právních předpisů, 

3. příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, 
4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle jiného 

právního předpisu, 
5. náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny od prvního do čtrnáctého 

kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle jiných právních předpisů, 
6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření, 
7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo 

bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření 
a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce 
a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, 

8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických 
osob, kteří jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, podle zákona 
o daních z příjmů, 

9. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný podle jiných právních předpisů vojákům 
a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních 
bezpečnostních sborů mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí, a to po odpočtu výdajů 
vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle 
zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně 
podle zákona o daních z příjmů, 

c) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění, 
d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 
e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d)  
f) rodičovský příspěvek, 
g) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých 

zákonů, a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval, 
h) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenu f) a to za podmínek, v rozsahu a ve výši, v jaké se 

započítávají příjmy uvedené v písmenu f). 

Do rozhodného příjmu se započítává každý z výše uvedených příjmů samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit 
o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu ze stejného druhu příjmů, k níž došlo v jiném roce než v roce 2021. Jestliže se 
z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu posuzované osoby uhrazují přeplatek na dávce 
podle zákona o státní sociální podpoře nebo částky, které jí byly poskytnuty na uvedených dávkách neprávem nebo proto, 
že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný příjem o částku této úhrady, došlo-li k takové 
úhradě v roce 2021. 


