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V l á d n í  n á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne …….. 2010, 

kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního 

spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření  

 

Čl. I 

 

Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění 

zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České 

národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona 

č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. 

a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 9 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „, v letech 2011 a 2012 nejvýše 

25 %“. 

2. V § 9 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „, v letech 2011 a 2012 30 % 

tohoto součtu“. 

3. V § 10 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „10“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Ustanovení § 10 zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, se použije na smlouvu o stavebním spoření bez ohledu na datum, kdy byla smlouva 

uzavřena. Tím nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 
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ČÁST DRUHÁ 

 Změna zákona o daních z příjmů 

 

Čl. III 

 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 

Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 

42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona 

č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., 

zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 

Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 

111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., 

zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 

Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona 

č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona 

č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., 

zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 

Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 

50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona 

č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., 

zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 

Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona 

č. 359/2004, zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona 

č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., 

zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 

Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 

56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 

č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., 

zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 

Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 

296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 

zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., 

zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 

Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 

362/2009 Sb. a zákona č. 199/2010 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 4 odst. 1 písmeno s) zní: 

„s) příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření 

a státní podporu stavebního spoření4a), s výjimkou příspěvku, na který vznikl nárok v roce 

2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010,“. 

 

2. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: 

„c) příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu 

stavebního spoření4a), na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební 

spořitelně po 31. prosinci 2010.“. 
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3. V § 8 odst. 3 a 4 se za slova „odstavci 2 písm. a)“ vkládají slova „a c)“. 

4. V § 36 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

 

 „(8) Příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu 

stavebního spoření4a), na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební 

spořitelně po 31. prosinci 2010, podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

ve výši 50 %.“. 

 

  

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

 

A. Obecná část 

 
I. Důvod předložení zákona 

 
1. Důvod a cíle předložení návrhu zákona 

 

Předkládá se návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o stavebním 

spoření“), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o daních z příjmů“). Gestorem návrhu zákona a obou dotčených zákonů je 

Ministerstvo financí.  

 

Důvod předložení návrhu zákona je dán potřebou reagovat na situaci, kdy systém stavebního 

spoření v současné době nevede plně k podpoře financování bytových potřeb, což bylo 

hlavním účelem pro jeho zavedení v roce 1993, a současně zatěžuje výdajovou stránku 

státního rozpočtu, čímž se podílí na negativním vývoji státního dluhu. Pro většinu účastníků je 

stavební spoření spíše výhodným, státem podporovaným spořícím produktem, kdy po splnění 

minimální doby spoření (5 či 6 let) je možné využít úspory k jakémukoli účelu, tedy nikoli 

pouze na financování bytových potřeb. Výplatou státního příspěvku fyzickým osobám podle 

zákona o stavebním spoření (dále jen „státní podpora“) tento systém čerpá prostředky všech 

daňových poplatníků ve prospěch pouze části obyvatel – účastníků stavebního spoření. 

Veřejný zájem na zmírnění této disproporce, které povede ke snížení výdajů státního rozpočtu 

a umožní tak jejich alokaci ve prospěch všech obyvatel, je tedy zcela zřejmý. Dalším, nikoli 

nepodstatným důvodem předložení návrhu je potřeba narovnat také odlišnosti právních vztahů 

plynoucích ze stavebního spoření, konkrétně v oblasti zdanění příjmů oproti jiným bankovním 

vkladovým produktům. 

 

Cílem navrhované právní úpravy je 

 snížit zatížení státního rozpočtu v souvislosti s výplatou státní podpory, která plně 

nevede k podpoře financování bytových potřeb a čerpá prostředky všech daňových 

poplatníků ve prospěch pouze části obyvatel, a to cestou snížení výdajů státního 

rozpočtu na straně jedné, a zvýšením příjmů na straně druhé; 

 narovnat podmínky pro zdanění úrokových příjmů z vkladů ve stavebním spoření 

s podmínkami pro zdanění obdobného typu příjmů z jiných bankovních vkladových 

produktů. 

 
2. Stávající právní úprava a její změny 

 

a) ve vztahu k zákonu o stavebním spoření  

Návrh zákona v části novelizující zákon o stavebním spoření přináší klíčovou změnu 

spočívající ve snížení výše státní podpory stavebního spoření ze současných 15 % na 10 % 

při zachování maximálního limitu základu ve výši 20 000 Kč. Dále je doplněna technická 
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změna, která se týká nastavení limitů pro další činnosti stavebních spořitelen, kdy dochází 

k úpravě konstrukce těchto limitů.  

 

b) ve vztahu k zákonu o daních z příjmů 

Novela zákona v části novelizující zákon o daních z příjmů přináší dvě změny týkající se 

výhradně příjmů účastníků stavebního spoření. První změnou se zrušuje osvobození příjmů 

z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory. Druhá změna 

spočívá v zavedení zdanění poskytnuté státní podpory, a to zvláštní sazbou daně z příjmů 

vybírané srážkou. 

 

 

II. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky 

 
Návrh zákona obsahuje ustanovení měnící podmínky stavebního spoření i pro účastníky, kteří 

uzavřeli smlouvu před nabytím účinnosti zákona. Nové podmínky však budou účinné až 

po nabytí účinnosti zákona. Jedná se zde o tzv. nepravou retroaktivitu, která je 

v demokratickém státě přípustným řešením. Návrhem zákona je však dotčena ústavní zásada 

ochrany oprávněného očekávání v rámci již existujících právních vztahů, která vyplývá 

z ústavního deklarování České republiky jako demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1 

Ústavy České republiky). Uvedené opatření však na druhé straně sleduje oprávněný zájem 

státu na ozdravení veřejných financí ve prospěch celé společnosti, tj. je navrženo ve veřejném 

zájmu. Skutečnost, zda navržené opatření je při kolizi uvedených ústavních principů 

v souladu s ústavním pořádkem, je třeba poměřovat z hlediska proporcionality ve vztahu 

k oběma ústavním zásadám. V tomto ohledu jsou dotčená ustanovení směřující k dosažení 

deklarovaného účelu ústavně konformní.  

 

Návrh zákona jako celek je v souladu s Ústavou založeným ústavním pořádkem České 

republiky. 

 

 
III. Zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami a slučitelnost 

s právními akty Evropských společenství 

 

Z hlediska hodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami je třeba upozornit 

na obecné riziko, že zahraniční investoři (mateřské společnosti stavebních spořitelen) mohou 

zvažovat zahájení arbitrážních sporů proti České republice podle dohod o podpoře a ochraně 

investic, a to z důvodu porušení závazků převzatých Českou republikou v těchto dohodách, 

konkrétně ustanovení o řádném a spravedlivém zacházení, jehož prvkem je ochrana tzv. 

legitimního očekávání. Z hlediska posuzování intenzity tohoto rizika je nutné konstatovat, 

že existuje řada argumentů, které takový postup zpochybňují. Například se jedná o skutečnost, 

že navrhovaná opatření ke snížení fiskálních výdajů a na podporu fiskálních příjmů se budou 

přímo vztahovat na samotné účastníky stavebního spoření, na subjekty stavebních spořitelen 

dopadnou pouze nepřímo. Rozhodnutí státu o trvání a formě podpory bydlení je zde projevem 

jeho suverenity a musí být činěno v kontextu hlavního veřejného zájmu nutnosti snížení 

deficitu státního rozpočtu, který je v současné době považován za prioritní úkol 

s celospolečenským dopadem. Nutnost přijetí takových opatření je ze strany státu avizována 

již několik let. Dále je potřeba zdůraznit, že tato opatření budou účinná jednotně na všechny 

tyto účastníky a nelze je proto považovat ani za selektivní či diskriminační. Pro úplnost je 

nutné uvést, že v současné době jsou navíc přímo subjektům poskytujícím finanční služby 
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ve členských státech Evropské unie ukládány dodatečné daňové povinnosti za účelem zvýšení 

fiskálních příjmů (např. Velká Británie, Švédsko) a ani tato praxe není obecně považována 

za rizikovou z hlediska případných arbitrážních sporů. 

 

Návrh zákona je rovněž v souladu s principy upravenými v Dodatkovém protokolu č. 1 

k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména s principy ochrany majetku 

z této mezinárodní smlouvy vyplývajícími. 

  

Z právních předpisů Evropské unie ani judikatury Evropského soudního dvora nevyplývají 

žádné specifické požadavky vztahující se k oblastem upraveným návrhem zákona. 

 

Návrh zákona je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie a odpovídá 

principům, z nichž vychází Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, 

Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou 

republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským 

královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským 

královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy 

Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, 

Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, 

Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České 

republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, 

Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské 

republiky k Evropské unii, jak je publikováno sdělením Ministerstva zahraničních věcí 

ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 44/2004 Sb.m.s. 

 

IV. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet: 

 

Viz příloha – Závěrečná zpráva z RIA 
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B. Zvláštní část 
 

K části první – Změna zákona o stavebním spoření 

 

K čl. I 

K bodům 1 a 2 

V důsledku negativní reakce účastníků stavebního spoření na nové podmínky pro poskytování 

státní podpory by mohlo dojít k ukončování stávajících smluv při současném nízkém počtu 

nově příchozích účastníků, celkově by tedy mohlo dojít k poklesu objemu cílových částek. 

Stavební spořitelny by tak mohly limity stanovené v ustanovení § 9 odst. 3 překročit, aniž by 

takovou situaci samy způsobily (odliv klientů by byl vyvolán předkládanou novelou) či jí 

mohly samy aktivně zabránit.  

Zachování limitů jako takových je potřeba, neboť tyto limity slouží k regulaci rozsahu 

činností stavebních spořitelen ve vztahu ke kapacitě pro poskytování řádných úvěrů 

ze stavebního spoření. Mělo by se však zabránit nezaviněnému překročení limitů ze strany 

stavebních spořitelen a současně by měl být zachován prostor pro uzavírání nových smluv 

s právnickými osobami a poskytování nových komerčních a zejména překlenovacích úvěrů.  

Úprava limitů je tedy vyvolána náhlou změnou podmínek a potřebou reagovat na jednorázový 

výkyv. Proto se navrhuje opatření, které pro období 24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto 

zákona (tedy pro kalendářní roky 2011 a 2012) upravuje ustanovení § 9 odst. 3 tak, že jsou 

oba limity zvýšeny o 10 procentních bodů, tedy limit pro uzavírání smluv s právnickými 

osobami je navýšen z 15 na 25 % a limit pro poskytování komerčních a překlenovacích úvěrů 

z 20 na 30 %. Důvody k navrženému navýšení limitů jsou blíže popsány v Závěrečné zprávě 

z RIA. 

Současně je vedle změn prováděných tímto návrhem zákona záměrem regulátora provést 

v nejbližším období analýzu efektivnosti současné konstrukce limitu a případně přistoupit 

ke koncepční změně limitu jako takového. 

 

K bodu 3 

Ustanovení snižuje výši státní podpory stavebního spoření na 10% základu. Zároveň zůstává 

zachován maximální limit základu ve výši 20 000 Kč. Pro tzv. nové smlouvy (uzavřené 

po 31. 12. 2003) se tedy limit 20 000 Kč nemění, pro tzv. staré smlouvy (uzavřené do 31. 12. 

2003) dochází ke zvýšení limitu z 18 000 Kč na 20 000 Kč a pro smlouvy uzavírané 

po účinnosti nové právní úpravy je tento limit ve výši 20 000 Kč nastaven nově. 

Systém stavebního spoření je založen na koexistenci „úvěr nečerpajících“ a „úvěr čerpajících“ 

účastníků stavebního spoření. Pro stabilitu systému je nepříznivým podíl tzv. přespořujících 

klientů. Po vázací lhůtě je ve stavebních spořitelnách cca 314 miliard Kč vkladů, což tvoří 

75,7 % veškerých finančních prostředků. Jedná se o účastníky, kteří nečerpají úvěr, ale pouze 

spoří s tím, že své úspory pak mohou využít na jakýkoli účel. Systém v tomto rozsahu 

neslouží tedy primárně k zajištění bytových potřeb, ale především jako produkt střednědobého 

či dlouhodobého spoření, jež v současné době přináší nadstandardní zhodnocení. 

Systém stavebního spoření s ohledem na výše uvedené klade vysoké nároky na mandatorní 

výdaje státního rozpočtu a je do budoucna v současném rozsahu neudržitelný. Navrhované 

změny snižují nároky na výdajovou stránku státního rozpočtu od roku 2012 a výrazně tento 

systém zefektivňují. Pro státní rozpočet roku 2012 se očekává snížení výdajů z plánovaných 
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cca 11,4 mld. Kč na cca 6,5 mld. Kč. Na této úrovni by se výdaje v souvislosti 

s poskytováním státní podpory měly stabilizovat i pro další roky. 

Snížením státní podpory dochází ke zrovnoprávnění stavebního spoření s dalšími produkty 

na trhu (např. termínovanými vklady či spořícími účty). Stavební spoření je v současnosti 

na úkor těchto produktů zvýhodněno, čímž dochází k narušení konkurenčního prostředí. 

Průměrná úroková míra u spořících a termínovaných účtů činí 2 až 3 % ročně, přičemž 

účastník stavebního spoření v současné době dosahuje efektivního zhodnocení prostředků 

dosahujícího téměř 6 % ročně (za předpokladu trvání spoření po vázací dobu, tedy 6 let, 

a ukládání optimální částky, tedy zhruba 20 000 Kč ročně). Navrhovaná výše státní podpory 

byla zvolena tak, aby nebyla narušena rovnováha systému a aby produkt stavebního spoření 

činila výhodnější, a tím kompenzovala omezení účastníka stavebního spoření nakládat 

po dobu vázací lhůty s uspořenou částkou na rozdíl od spořících účtů, kde klient může 

se svými peněžními prostředky disponovat s výrazně menšími omezeními. 

 

K čl. II – Přechodné ustanovení 

Přechodné ustanovení k § 10 zákona o stavebním spoření - Výše státní podpory - řeší vztah 

stávající a nové právní úpravy při určení výše státní podpory. Od okamžiku nabytí účinnosti 

zákona se bude u všech smluv (tj. smluv uzavřených před datem účinnosti novely zákona 

i smluv uzavřených po nabytí účinnosti novely zákona) podle nové úpravy posuzovat 

percentuální sazba státní podpory, základ (uspořená částka), z něhož se státní podpora 

vypočítává, maximální výše státní podpory pro jednoho účastníka (§ 10 odst. 2), pravidla 

pro poskytování státní podpory na více smluv téhož účastníka (§ 10 odst. 3) a rovněž pravidla 

pro  rozložení vkladů do více kalendářních let (§ 10 odst. 4). 

Důvodem této konstrukce je zejména rovný přístup ke všem účastníkům stavebního spoření 

a snaha o to, aby zamýšlené účinky nové právní úpravy nastaly co nejdříve i u stávajících 

smluv. Zároveň se tím eliminuje situace, k níž došlo při poslední velké novele zákona 

o stavebním spoření v roce 2003. Tím, že uvedená novela zachovala u existujících smluv 

dosavadní (výhodnější) režim pro výpočet státní podpory, motivovala účastníky 

ke zvýšenému uzavírání smluv v době krátce před účinností novely, čímž došlo k výraznému 

narušení rovnováhy celého systému stavebního spoření, jehož důsledky jsou patrné dodnes. 

Z hlediska konstrukce přechodného ustanovení se jedná o řešení, kdy se vznik právních 

vztahů posuzuje podle právní úpravy účinné v okamžiku tohoto vzniku, zatímco jejich obsah 

se od nabytí účinnosti nové právní úpravy řídí touto novou právní úpravou (tzv. okamžitý 

účinek zákona na stávající právní vztahy, někdy označovaný též jako tzv. nepravá zpětná 

účinnost nebo nepravá retroaktivita). Jedná se o standardní a v oblasti smluvního práva zcela 

převažující způsob řešení konfliktu časové působnosti právních norem. 

Z hlediska ochrany oprávněných očekávání stávajících účastníků stavebního spoření lze 

poznamenat, že každá změna právní úpravy z povahy věci představuje určitý zásah 

do očekávání jejích adresátů. K tomu se v jednom ze svých nálezů1 vyslovil i Ústavní soud, 

který konstatoval, že v demokratickém právním státě je přípustné, jestliže je nová právní 

úprava od nabytí své účinnosti aplikována i na právní vztahy vzniklé před její účinností. 

Pouze v případě, kdy by oprávněná očekávání adresátů právní úpravy výrazně převýšila 

potřebu přijetí legislativní změny, mohlo by toto řešení výjimečně představovat rozpor 

se zásadami demokratického právního státu.  

                                                 
1 Nález Ústavního soudu vyhlášený pod č. 107/1996 Sb. 
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V případě změny výše státní podpory stavebního spoření je naléhavost změny právní úpravy 

dána především potřebou celkového ozdravení veřejných rozpočtů. To je natolik zásadní 

argument, že tato potřeba musí v konfliktu zájmů převážit i nad případným odlišným 

očekáváním stávajících účastníků stavebního spoření. Účastník stavebního spoření nemůže 

legitimně očekávat, že státem poskytovaná státní podpora ve stávající výši bude trvat 

neomezeně dlouho, tedy i přes negativní vývoj veřejných rozpočtů. Ostatně podobně lze 

argumentovat i v oblasti daní – nikdy nelze očekávat, že konkrétní daňová sazba bude navždy 

platná, naopak, ke změnám dochází velmi často, a přitom daně jsou velmi často používány 

jako pobídka určitého produktu nebo služby, stejně jako je tomu u státní podpory.  

Je třeba zdůraznit, že navrhovanou změnou právní úpravy nedochází k zásahu 

do soukromoprávního smluvního vztahu mezi stavební spořitelnou a účastníkem stavebního 

spoření. Právo na státní podporu není právem vyplývajícím ze smlouvy o stavebním spoření; 

toto právo při splnění stanovených podmínek vzniká přímo ze zákona. 

 

K části druhé – Změna zákona o daních z příjmů 

 

K čl. III 

 

K bodu 1 

Navrhovaným ustanovením se zrušuje osvobození příjmů z úroků z vkladů ze stavebního 

spoření, a to včetně úroků ze státní podpory. Za úrokový příjem je považováno také připsání 

tzv. úrokového bonusu na účet účastníka stavebního spoření. Osvobození příjmů z těchto 

úroků je ojedinělou výjimkou, která byla původně motivována snahou zatraktivnit produkt 

stavebního spoření a tím podpořit bytovou výstavbu. Smyslem navrhované úpravy je kromě 

dodatečného příjmu do státního rozpočtu i odstranění z dnešního pohledu neodůvodněné 

konkurenční výhody stavebního spoření ve vztahu k dalším bankovním produktům.  

Navržené opatření je rovněž v souladu s dlouhodobou snahou o redukci stávajících četných 

výjimek v daňovém zákonodárství.  

V roce 2009 činily úroky z vkladů na účtech stavebního spoření cca 10 mld. Kč. Při 15 % 

dani by dodatečný příjem státního rozpočtu činil cca 1,5 mld. Kč. Jeho skutečná výše 

v dalších letech bude záviset na celkovém objemu prostředků ve stavebním spoření.  

Vzhledem k navrhované účinnosti zákona od 1. 1. 2011 a připisování úroků na účty účastníků 

stavebního spoření k 31. 12. daného roku se navržené opatření projeví v příjmech státního 

rozpočtu až v r. 2012. 

 

Zrušené ustanovení písmena s) se nahrazuje novým ustanovením, které výslovně osvobozuje 

příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební spoření a státní 

podporu stavebního spoření. Tento příspěvek byl osvobozen i podle stávající právní úpravy, 

nyní však dochází ke zpřesnění úpravy § 4 zákona. Navržené ustanovení dále z tohoto 

osvobození vyjímá příspěvek, na který vznikl nárok v roce 2010 a který bude poukázán 

stavební spořitelně po 31. prosinci 2010. Na tuto výjimku je pak navázán návrh ustanovení 

§ 36 odst. 8 (viz bod 4). 
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K bodu 2:  

Navrhovaným ustanovením se příspěvek, na který vznikl nárok v roce 2010 a který bude 

poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010, považuje za příjem z kapitálového 

majetku. Tato úprava souvisí s návrhem zavedení zvláštní sazby daně z příjmů ve výši 50 % 

právě na tento příjem (viz. bod 4). 

 

K bodu 3:  
Navrhovaným ustanovením se stanovuje, že příjem podle navrhovaného znění § 8 odst. 2 

písm. c) podléhá zvláštní sazbě daně z příjmů podle § 36 zákona (viz. bod 4). 

 

K bodu 4:  

Použitá legislativní technika respektuje použití pojmu „příspěvek fyzickým osobám podle 

zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření“ v ustanovení § 1 písm. c) 

zákona o stavebním spoření, v němž je vymezen pojem stavební spoření jako poskytování 

příspěvku fyzickým osobám a až poté je zavedena legislativní zkratka „státní podpora“.  

Uvedené ustanovení zavádí při současném zrušení dosud platného osvobození úroků z vkladů 

ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory poskytované podle zákona o stavebním 

spoření, zdanění poukázané státní podpory, a to zvláštní sazbou daně vybírané srážkou, 

přičemž sazba daně je navrhována ve výši 50 %. Důvodem je dosažení požadovaného výnosu 

daně. 

Vzhledem k tomu, že se od roku 2011 navrhuje snížit státní podpora poskytovaná podle 

zákona o stavebním spoření, je platnost navrhovaného opatření omezena pouze na státní 

podporu, na kterou vznikne nárok v roce 2010 a bude poukázána v roce 2011. Státní podpora, 

na kterou vznikne nárok v roce 2011 nebo později a bude poukázána v roce 2011 nebo 

později, bude od daně z příjmů fyzických osob osvobozena, a to na základě novelizovaného 

§ 4 odst. 1 písm. s) zákona (viz. bod 1).   

Státní podpora se poskytuje formou ročních záloh. Daň ze státní podpory bude vybírána 

srážkou daně u zdroje, tedy stavební spořitelně bude poukázána státní podpora již po zdanění. 

Vracení státní podpory Ministerstvu financí v případě nesplnění podmínek pro výplatu státní 

podpory účastníkovi bude stavební spořitelna vracet státní podporu v té výši, v jaké jí byla 

poukázána. 

 

K části třetí - Účinnost 

K čl. IV  

Účinnost nové právní úpravy je nutné stanovit k 1. 1. 2011, kdy začíná nové zdaňovací 

období a současně také období, za které jsou posuzovány nároky účastníků stavebního spoření 

na státní podporu za rok 2011. 

 

V Praze dne 26. října 2010 

 

 

předseda vlády  

 

 

ministr financí 
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I. Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření  

a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona  

České národní rady č. 35/1993 Sb. 

 

 

§ 9 

 

Další činnosti stavební spořitelny 

 

 (1) Stavební spořitelna může kromě činností podle § 1 

  

a) poskytovat úvěry osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro 

uspokojování bytových potřeb, 

  

b) přijímat vklady od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních 

institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí, 

  

c) poskytovat záruky za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 a 

za úvěry uvedené v písmenu a), 

  

d) obchodovat na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty, 

vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

  

e) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za 

které Česká republika převzala záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou, 

  

f) obchodovat na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států, a 

bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, a s 

dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou 

centrální bankou, 

  

g) provádět platební styk a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny, 

  

h) poskytovat bankovní informace, 

  

i) uzavírat obchody sloužící k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku, 

  

j) vykonávat finanční makléřství. 

  

 (2) Činnosti uvedené v odstavci 1 může stavební spořitelna vykonávat jen za 

předpokladu, že budou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených smluv 

a že nedojde ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování 

čekacích lhůt na jejich poskytnutí. 

  

 (3) Podíl součtu cílových částek u smluv uzavřených stavební spořitelnou s 

právnickými osobami na součtu cílových částek u smluv, u nichž dosud nevznikl nárok na 

úvěr ze stavebního spoření, může činit nejvýše 15 %, v letech 2011 a 2012 nejvýše 25 %. 
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Pohledávky z úvěrů uvedených v odstavci 1 písm. a) a z úvěrů podle § 5 odst. 5 nesmějí 

překročit 20 % součtu cílových částek, v letech 2011 a 2012 30 % tohoto součtu. 

  

 (4) Stavební spořitelna může finanční prostředky ukládat pouze u bank se sídlem v 

České republice, poboček zahraničních bank působících na území České republiky nebo u 

zahraničních bank se sídlem na území členského státu Evropské unie a pouze za předpokladu, 

že budou přednostně zabezpečeny její závazky vyplývající z uzavřených smluv a že nedojde 

ke zkracování lhůt splatnosti úvěrů ze stavebního spoření nebo k prodlužování čekacích lhůt 

na jejich poskytnutí. 

  

 (5) Stavební spořitelna může získávat potřebné zdroje pouze od bank, zahraničních 

bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a 

poboček zahraničních finančních institucí. Stavební spořitelna může také vydávat dluhopisy 

se splatností nejvýše 10 let. 

  

 (6) Stavební spořitelna může mít majetkové účasti pouze v právnických osobách, které 

se zabývají výstavbou bytů a rodinných domů nebo výrobou pro tyto účely, v podnicích 

pomocných bankovních služeb a v jiných stavebních spořitelnách. 

  

 (7) Účast v právnické osobě podle odstavce 6 nesmí přesáhnout jednu třetinu 

základního kapitálu právnické osoby a součet účastí v právnických osobách nesmí překročit 

15 % základního kapitálu stavební spořitelny. To neplatí pro nabývání účastí v jiných 

stavebních spořitelnách a v podnicích pomocných bankovních služeb. 

  

 (8) Stavební spořitelna může nabývat pouze nemovitosti, jimiž jsou zajištěny její 

pohledávky, nebo nemovitosti určené pro výkon činnosti této stavební spořitelny. 

 

     § 10 

    Výše státní podpory 

 

(1) Státní podpora přísluší účastníkovi, pokud jím je fyzická osoba, při splnění podmínek 

stanovených v tomto zákoně a poskytuje se ze státního rozpočtu České republiky formou 

ročních záloh. 

(2) Poskytovaná záloha státní podpory činí 15 10 % z uspořené částky v příslušném 

kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč. 

(3) Účastníkovi, který je fyzickou osobou a splňuje podmínky stanovené v § 4 odst. 2, a 

který má uzavřeno v jednom kalendářním roce více smluv, přísluší státní podpora na ty 

smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy 

státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených smluv, přičemž celkový 

součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce 

nesmí přesáhnout limit uvedený v odstavci 2. 

(4) Částka úspor přesahující 20 000 Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároků 

účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření v případě, že účastníkem 

uzavřená smlouva bude obsahovat prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o 

přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit. 
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II. Úplné znění vybraných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn 

 

§ 4 

Osvobození od daně 

(5) Od daně jsou osvobozeny 

a) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo 

spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl 

bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Obdobně se postupuje také 

u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo 

spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl 

bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou let a použije-li získané prostředky 

na uspokojení bytové potřeby. Pro osvobození příjmů plynoucích manželům z jejich 

společného jmění postačí, aby podmínky pro jeho osvobození splnil jen jeden z manželů, 

pokud majetek, kterého se osvobození týká, není nebo nebyl zařazen do obchodního majetku 

jednoho z manželů. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje tohoto bytu nebo domu, 

pokud je nebo byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti, a to do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku. 

Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje 

rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického 

podílu na tomto majetku, včetně souvisejícího pozemku, uskutečněného v době do 2 let od 

nabytí, a z budoucího prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech 

domu nebo spoluvlastnického podílu na tomto majetku, včetně souvisejících pozemků, 

uskutečněného v době do 2 let od jeho vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva 

bude uzavřena až po 2 letech od nabytí nebo po 2 letech od vyřazení z obchodního majetku, 

b) příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod 

písmenem a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. V případě, že jde o 

prodej nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor nabytých děděním od zůstavitele, který byl 

příbuzným v řadě přímé nebo manželem (manželkou), zkracuje se doba pěti let o dobu, po 

kterou byla nemovitost prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele nebo zůstavitelů, pokud 

nemovitost byla nabývána postupným děděním v řadě přímé nebo manželem (manželkou). 

Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor 

včetně nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud 

jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku. 

Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje 

nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do pěti let od nabytí, 

a z budoucího prodeje nemovitostí, bytu nebo nebytového prostoru, uskutečněného v době do 

pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 

pěti letech od nabytí nebo po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku. V případě prodeje 

pozemku nabytého prodávajícím od pozemkového úřadu výměnou v rámci pozemkových 

úprav podle zvláštního právního předpisu87), se doba 5 let zkracuje o dobu, po kterou 

                                                 
87) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a změně zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve 
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prodávající vlastnil původní pozemek, který byl směněn, a tato doba se započítává i do doby, 

která běží od vyřazení směněného pozemku z obchodního majetku, 

c) příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje 

motorových vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 

jednoho roku. Osvobození se nevztahuje rovněž na příjmy z prodeje movitých věcí, včetně 

příjmů z prodeje movitých věcí uvedených v odstavci 1 písm. g), pokud jsou nebo byly 

zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné 

činnosti poplatníka, a to do pěti let od jejich vyřazení z obchodního majetku, 

d) přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a plnění 

z pojištění odpovědnosti za škody, kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb 

přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku, který byl zahrnut do obchodního 

majetku pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v době vzniku 

škody, nebo přijatých jako náhrada za škody způsobené na majetku sloužícím v době vzniku 

škody k pronájmu a kromě plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 

s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností poplatníka a za škodu 

způsobenou poplatníkem v souvislosti s pronájmem, 

e) příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, 

tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu 

a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu 

biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním předpisem, zařízení na využití 

geotermální energie (dále jen „zařízení“), a to v kalendářním roce, v němž byly poprvé 

uvedeny do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech. Za první uvedení do provozu 

se považuje i uvedení zařízení do zkušebního provozu, na základě něhož plynuly nebo plynou 

poplatníkovi příjmy, a dále případy, kdy malá vodní elektrárna do výkonu 1 MW byla 

rekonstruována, pokud příjmy z této malé vodní elektrárny do výkonu 1 MW nebyly již 

osvobozeny. Doba osvobození se nepřerušuje ani v případě odstávky v důsledku technického 

zhodnocení (§ 33) nebo oprav a udržování, 

f) cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, nebo z reklamního slosování, pokud se 

nejedná o spotřebitelskou loterii podle zvláštního právního předpisu12), cena ze sportovní 

soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč s výjimkou ceny ze sportovní soutěže 

u poplatníků, u nichž je sportovní činnost podnikáním (§ 10 odst. 8), a ocenění v oblasti 

kultury podle zvláštních právních předpisů12a). Cena z veřejné soutěže a obdobná cena 

plynoucí ze zahraničí je však od daně osvobozena zcela, pokud byla v plné výši darována 

příjemcem na účely uvedené v § 15 odst. 1, 

g) náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle zvláštních 

právních předpisů2), příjmy z prodeje nemovitostí, movitých věcí nebo cenných papírů 

vydaných podle zvláštních právních předpisů2), příplatek (příspěvek) k důchodu podle 

zvláštních právních předpisů2c) nebo úroky ze státních dluhopisů vydaných v souvislosti 

                                                                                                                                                         
znění zákona č. 309/2002 Sb. 

12) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 
12a) Například nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve 

znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění 

pozdějších předpisů. 
2c)  Například nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd 

způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků 

národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním 

příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje 

za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů. 
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s rehabilitačním řízením o nápravách křivd. Příjmy z prodeje nemovitostí vydaných 

v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd podle zvláštních právních předpisů2) 

jsou osvobozeny i v případě, jestliže v době mezi nabytím a prodejem nemovitosti došlo 

k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením nemovitosti podle velikosti jejích 

podílů1d) nebo jestliže byly byty nebo nebytové prostory vymezeny jako jednotky podle 

zvláštního právního předpisu, 

h) příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění 42), důchodového 

pojištění podle zákona o důchodovém pojištění 43), státní sociální podpory 44), peněžní 

pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona 44a), sociálního zabezpečení 45), 

plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti 46) a všeobecného zdravotního 

pojištění 47), a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu; jde-li však o 

příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, je od daně osvobozena z úhrnu 

těchto příjmů pouze částka ve výši 36násobku minimální mzdy39), která je platná k 1. lednu 

kalendářního roku ročně, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu 

podle zvláštních právních předpisů 2c, 

ch)  příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem podle 

zákona o rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí,  

i) dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální 

podpory, příspěvky z veřejných rozpočtů a státní dávky (příspěvky) upravené zvláštními 

předpisy nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, příjem plynoucí z důvodů péče 

o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních 

službách4j), a to do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou 

osobou, u níž se nepožaduje registrace podle zákona o sociálních službách4k); jde-li však o 

péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně 

částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti podle zákona o sociálních 

službách4m); jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně 

osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti 

podle zákona o sociálních službách 4m) , 

j) odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických 

materiálů z lidského organismu, 

k) stipendia2a) ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo 

veřejné výzkumné instituce, stipendia z prostředků právnické osoby, která vykonává činnost 

střední školy nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná plnění ze zahraničí, podpory 

a příspěvky z prostředků nadací, nadačních fondů a občanských sdružení48) včetně 

obdobných plnění poskytovaných ze zahraničí a nepeněžního plnění, sociální výpomoci 

poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb2b) nejbližším 

pozůstalým a sociální výpomoci nejbližším pozůstalým ze sociálního fondu (zisku po 

                                                 
39)   Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 

ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 
4j)  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
4k)  § 83 zákona o sociálních službách. 
4m)  § 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
2a)  Např. vyhláška č. 365/1990 Sb., o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád), vyhláška č. 400/1991 Sb., o hmotném a 

finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, vyhláška č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního 

studia. 
48)  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 
2b)  § 9 odst. 1 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. 
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zdanění) za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, 

kromě plateb přijatých náhradou za ztrátu příjmu a plateb majících charakter příjmů podle § 6 

až 9, 

l) plnění z pojištění osob s výjimkou plnění pro případ dožití z pojištění pro případ dožití, 

plnění pro případ dožití z pojištění pro případ smrti nebo dožití a plnění pro případ dožití 

z důchodového pojištění a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným 

plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, 

m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě3a), žákům 

škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům 

v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů3a), 

n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 

podle zvláštních předpisů3), 

o) výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky 

u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů3), 

p) příjem získaný ve formě dávek z úrazového pojištění podle zvláštních právních předpisů 

upravujících úrazové pojištění4), 

q) příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na 

transformovaném družstvu13), z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje 

cenných papírů neuvedených pod písmenem w), přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem 

dobu 5 let. Doba 5 let mezi nabytím a převodem členských práv družstva, majetkových podílů 

na transformovaném družstvu13) nebo účasti na obchodní společnosti se zkracuje o dobu, po 

kterou poplatník byl společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva před přeměnou 

této společnosti nebo družstva. Jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23b nebo § 23c, doba 5 

let mezi nabytím a převodem se nepřerušuje při výměně podílů, fúzi společností nebo 

rozdělení společnosti. Osvobození se nevztahuje na příjmy z převodu členských práv 

družstva, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů, 

pokud byly pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho 

podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Osvobození se dále nevztahuje na 

příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího převodu členských práv družstva, z převodu 

dalšího podílu na transformovaném družstvu, z převodu účasti na obchodních společnostech 

nebo z prodeje cenných papírů v době do 5 let od nabytí, a z budoucího převodu členských 

práv družstva, z převodu účasti na obchodních společnostech nebo z prodeje cenných papírů 

pořízených z jeho obchodního majetku, pokud příjmy z tohoto převodu plynou v době do 5 let 

od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, i když 

smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí nebo od ukončení podnikatelské 

nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, 

s)  úroky z vkladů ze stavebního spoření, včetně úroků ze státní podpory podle zvláštního 

zákona4a), 

                                                 
3a)  Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých 

právních poměrech vojáků v záloze ve znění zákona č. 128/2002 Sb. 
3)  Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. 

a zákona č. 254/2002 Sb. 

 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
4)  Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
13)  Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
4a)  Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. 
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s)  příspěvek fyzickým osobám poskytovaný podle zákona upravujícího stavební 

spoření a státní podporu stavebního spoření4a), s výjimkou příspěvku, na který 

vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 

2010, 

t) dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, Národního fondu, 

regionální rady regionu soudržnosti podle zvláštního právního předpisu124), podpory 

z Vinařského fondu, z přidělených grantů nebo příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý 

podle zvláštního právního předpisu13c) a nebo dotace, granty a příspěvky z prostředků 

Evropských společenství, na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení 

nebo na odstranění následků živelní pohromy (§ 24 odst. 10), s výjimkou dotací a 

příspěvků, které jsou účtovány do příjmů (výnosů) podle zvláštního právního předpisu20), 

u) příjem získaný formou nabytí vlastnictví k bytu jako náhrady za uvolnění bytu, a dále 

náhrada (odstupné) za uvolnění bytu, vyplacená uživateli bytu za podmínky, že náhradu 

(odstupné) použil nebo použije na uspokojení bytové potřeby nejpozději do jednoho roku 

následujícího po roce, v němž náhradu (odstupné) přijal. Tento příjem je osvobozen 

i v případě, že částku odpovídající náhradě (odstupnému) vynaložil na obstarání  bytové 

potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením. Přijetí náhrady (odstupného) oznámí 

poplatník správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo. 

Obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu práv a povinností spojených 

s členstvím v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní 

smlouva k bytu, použije-li poplatník získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; 

obdobně se postupuje také u příjmů z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na 

společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, 

pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší dvou 

let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby, 

v)  úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 2 odst. 3, které jim plynou z dluhopisů 

vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou, 

w)  příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto 

cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců, a dále příjmy z podílu připadající na 

podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového 

listu a dnem vyplacení podílu dobu 6 měsíců. Osvobození se vztahuje pouze na osoby, 

jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti 

nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Doba 6 měsíců mezi 

nabytím a převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo 

splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený 

podílový fond. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou 

nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské 

nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a na příjmy z kapitálového majetku. Osvobození 

se nevztahuje na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového 

fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení 

podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Při výměně akcií emitentem za 

jiné akcie o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 6 měsíců mezi nabytím a 

převodem cenných papírů u téhož poplatníka nepřerušuje; obdobně se postupuje i při 

výměně podílů, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, jsou-li splněny podmínky 

uvedené v § 23b nebo § 23c. Osvobození se nevztahuje na příjmy, které plynou 

                                                 
13c)  § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 141/2001 Sb. 
20)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papírů, uskutečněného v době do 6 měsíců od 

nabytí, a z budoucího prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do 

obchodního majetku, a to do 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné 

výdělečné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 6 měsících od nabytí nebo 

po 6 měsících od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. 

Obdobně se postupuje u příjmů plynoucích jako protiplnění menšinovým akcionářům při 

uplatnění práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů podle 

zvláštního právního předpisu13d). Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje státních 

dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby,  

x)  příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci nebo při oddlužení provedeném podle 

zvláštního právního předpisu19a), 

y)  příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně49), orgánem sociálního 

zabezpečení50) a příjmy z penále z přeplatků pojistného, které příslušná zdravotní 

pojišťovna vrátila po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného51),  

z)  příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou 

samostatnou výdělečnou činností jako reklamního předmětu opatřeného obchodním 

jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto daru, jehož hodnota nepřesahuje 

500 Kč, 

za)  příjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru, popřípadě spoluvlastnického podílu na 

nebytovém prostoru, přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků podle 

§ 24 odst. 7 a 8 zákona o vlastnictví bytů60),  

zb)  příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku na základě zvláštního právního předpisu64a) 

a ve formě autorské rozmnoženiny, v počtu obvyklém, přijaté v souvislosti s užitím 

předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským, 

zc)  příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím 

státního orgánu podle zvláštního právního předpisu a příjmy plynoucí jako náhrada za 

vyvlastnění na základě zvláštního právního předpisu4c), 

zd)  kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, nejedná-li se o účet zahrnutý 

v obchodním majetku, s výjimkou kursového zisku při směně peněz z účtu vedeného 

v cizí měně na tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu, na kterém se obchody 

s těmito měnami uskutečňují,  

ze)  plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby podle zvláštního 

právního  předpisu4h), 

                                                 
13d) § 183i a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb. 
19a) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
49) § 64 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
50)  § 17 odst. 3 zákona č. 589/1992  Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
51)  § 14 zákona č. 592/1992  Sb., o  pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
60)  Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 

vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 

pozdějších předpisů. 
64a)  Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb (knihovní zákon). 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). 
4c)  Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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zf)  příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, jejíž 

provozovatel je držitelem platné licence4i), a darů poskytnutých fyzickým osobám pro 

poskytování veřejných kulturních služeb, 

zg)  příjmy vlastníka bytu nebo nebytového prostoru 

1.  plynoucí jako důsledek úhrady výdajů (nákladů) na opravy, údržbu a technické 

zhodnocení společných částí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 

podle zvláštního právního předpisu o vlastnictví bytů60) ve věcném plnění, pokud 

tak vyplývá ze smlouvy o výstavbě dalšího bytu, nebo nebytového prostoru, 

popřípadě jejich částí za předpokladu, že se vlastníci bytů a nebytových prostorů 

v domě písemně dohodnou o úhradě uvedených nákladů a výdajů jinak, než 

podle výše spoluvlastnických podílů na společných částech domu, nebo tak 

stanoví zvláštní právní předpis60),  

2.  plynoucí jako důsledek úhrady výdajů (nákladů) na opravy, údržbu a technické 

zhodnocení společných částí domu s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví 

podle zvláštního právního předpisu o vlastnictví bytů60) jiným vlastníkem bytu 

nebo nebytového prostoru v domě ve věcném plnění, a to ve výši rozdílu 

převyšujícího povinnost vlastníka bytu nebo nebytového prostoru v domě hradit 

uvedené náklady a výdaje podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu, za předpokladu, že se vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě 

písemně dohodnou o úhradě uvedených nákladů a výdajů jinak, než podle výše 

spoluvlastnických podílů na společných částech domu, nebo tak stanoví zvláštní 

právní předpis60), 

zh)  příjem plynoucí z doplatku na dorovnání131) při přeměně, výměně podílů, fúzi společností 

nebo rozdělení společnosti, na který vznikl společníkovi nárok v souladu se zvláštním 

právním předpisem 131), je osvobozen, vztahuje-li se k  

1.  akciím, u nichž doba mezi nabytím a rozhodným dnem přeměny, výměny podílů, 

fúze společností nebo rozdělení společnosti přesáhla dobu 6 měsíců. Osvobození 

se nevztahuje k akciím, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, 

a to po dobu 6 měsíců od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné 

činnosti (§ 7), 

2.  podílu na obchodní společnosti, u něhož doba mezi nabytím a rozhodným dnem 

přeměny, výměny podílů, fúze společností nebo rozdělení společnosti přesáhla 

dobu 5 let. Osvobození se nevztahuje k podílům, které jsou nebo byly zahrnuty 

do obchodního majetku, a to po dobu 5 let od ukončení podnikatelské nebo jiné 

samostatné výdělečné činnosti (§ 7), 

zi)  náhrady (příspěvky) pobytových výloh poskytované orgány Evropské unie 

zaměstnancům (národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie, 

zj)  renta, náhrady a naturální plnění poskytované bývalému prezidentu republiky podle 

zvláštního právního předpisu,  

zk)  příjem plynoucí ve formě daňového bonusu (§ 35c), 

zl)  odměny, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvky, naturální plnění a náhrady 

výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci 

                                                                                                                                                         
4h)  Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické 

službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb. 
4i)  Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů 

(zákon o zoologických zahradách). 
131)  Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 
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Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, dále zaopatření a náhrady 

výdajů poskytované z rozpočtu Evropské unie pozůstalému manželovi nebo manželce 

nebo registrovanému partnerovi nebo partnerce a nezaopatřeným dětem v případě úmrtí 

poslance Evropského parlamentu, zvolenému na území České republiky, 

zm) výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle 

zvláštního právního předpisu22a), stanou-li se příjmem zvláštního vázaného účtu podle 

zvláštního právního předpisu22a), 

zn) příjem podle § 7 plynoucí dlužníkovi ve zdaňovacím období, kdy bylo rozhodnuto 

o povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu19a), a v jednom zdaňovacím 

období následujícím bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto 

o povolení reorganizace, pokud v něm nedošlo ke skončení reorganizace. 

(6) Doba mezi nabytím a prodejem podle odstavce 1 písm. a) nebo b) se nepřerušuje, 

pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo 

a) k vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky domu včetně příslušné poměrné části 

společných prostor nebo rodinného domu včetně souvisejících pozemků, rozdělením podle 

velikosti jejich podílů,  

b) k tomu, že v budově byly byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky podle 

zvláštního právního předpisu60),  

c) k zániku nebo vypořádání společného jmění manželů4g), 

d) k rozdělení pozemku.  

(7) Osvobození příjmů uvedených v odstavci 1 písm. e) se nepoužije, pokud se poplatník 

tohoto osvobození vzdá oznámením správci daně, a to nejpozději ve lhůtě pro podání 

daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny 

do provozu; osvobození se v uvedeném případě nepoužije ani při pronájmu těchto zařízení 

nebo při převedení vlastnických práv k těmto zdrojům a zařízením na dalšího vlastníka. 

(8) Obchodním majetkem se pro účely daně z příjmů fyzických osob rozumí souhrn 

majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), 

které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly 

uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (dále 

jen „daňová evidence“). Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku  poplatníka se rozumí 

den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval20) nebo jej naposledy uváděl v daňové 

evidenci.  

 

§ 8 

 

Příjmy z kapitálového majetku 

 

 (1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 

odst. 1 písm. d), jsou 

a) podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s 

ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu a dále 

úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle 

emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, příjmy z vyrovnání společníkovi, který 

                                                 
22a) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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není účastníkem smlouvy (dále jen "mimo stojící společník"), dosažené na základě smlouvy o 

převodu zisku podle zvláštního právního předpisu (dále jen "smlouva o převodu zisku") nebo 

ovládací smlouvy podle zvláštního právního předpisu (dále jen "ovládací smlouva"), úrokový 

výnos státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické 

osoby, a to i v případě odkupu tohoto státního dluhopisu nebo při jeho splatnosti, 

  

b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepoužijí k doplnění 

vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, 

  

c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků 

na vkladovém účtu, s výjimkou úroků a jiných výnosů z vkladů přijímaných zaměstnavatelem 

od jeho zaměstnanců, není-li zaměstnavatel k přijímání vkladů od veřejnosti nebo od 

zaměstnanců oprávněn podle zvláštního právního předpisu, 9f) 

  

d) výnosy z vkladových listů a z vkladů jim na roveň postavených, 

  

e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem 9a) po snížení podle odstavce 6, 

  

f) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není 

pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odstavce 7, 

  

g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, 

úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných účtech s výjimkou podle § 7a a úroky 

z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši společníků obchodních společností. Úroky z 

vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k podnikání 

(sporožirové účty, devizové účty apod.), se posuzují podle písmene c), 

  

h) úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze směnečné 

sumy). 

  

 (2) Za příjmy z kapitálového majetku se dále považují 

  

a) rozdíl mezi vyplacenou jmenovitou (nominální) hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu 

nebo vkladu jemu na roveň postaveného s výjimkou státních dluhopisů, které mohou podle 

emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, a emisním kursem při jejich vydání; v 

případě předčasného zpětného odkupu se použije místo jmenovité hodnoty cena zpětného 

odkupu, 

  

b) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry., 

 

c) příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní 

podporu stavebního spoření4a), na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán 

stavební spořitelně po 31. prosinci 2010. 

  

 (3) Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) a v odstavci 2 písm. a) a c) a úrokové 

příjmy a jiné výnosy z držby směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z 

vkladu věřitele [odstavec 1 písm. h)], plynoucí ze zdrojů na území České republiky, jsou 

samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36). 
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 (4) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) a v odstavci 2 písm. a) a c) ze 

zdrojů v zahraničí, jsou nesnížené o výdaje základem daně (dílčím základem daně). 

  

 (5) Úrokové příjmy z dluhopisů vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České 

republice nebo Českou republikou plynoucí poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 a příjmy 

uvedené v odstavci 1 písm. g) a h) nesnížené o výdaje jsou základem daně (dílčím základem 

daně), s výjimkou úroků a jiných výnosů ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky 

vzniklé z vkladu věřitele, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou 

daně (§ 36). Příjmy uvedené v odstavci 2 písm. b) se snižují o pořizovací cenu předkupního 

práva. Jsou-li výdaje spojené s příjmem uvedeným v odstavci 2 písm. b) vyšší než příjem, k 

rozdílu se nepřihlíží. 

  

 (6) Dávka penzijního připojištění se státním příspěvkem se považuje za základ daně po 

snížení o zaplacené příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Jde-li o penzi, 

rozloží se tyto příspěvky rovnoměrně na vymezené období pobírání penze. Není-li období 

pobírání penze vymezeno, stanoví se jako střední délka života účastníka podle úmrtnostních 

tabulek Českého statistického úřadu v době, kdy penzi začne poprvé pobírat. Jednorázové 

vyrovnání nebo odbytné se pro zjištění základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené 

penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000. 

  

 (7) Plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který 

není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se považuje za základ daně po 

snížení o zaplacené pojistné. V případě jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným 

plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, se za základ daně považuje tento příjem snížený 

o zaplacené pojistné ke dni výplaty, a to až do výše tohoto příjmu. Plyne-li jiný příjem z 

pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy opakovaně v 

průběhu trvání pojistné smlouvy, nelze tento příjem snižovat o dříve uplatněné zaplacené 

pojistné. U plnění ve formě dohodnutého důchodu (penze) se považuje za základ daně plnění 

z pojištění snížené o zaplacené pojistné, rovnoměrně rozdělené na období pobírání důchodu. 

Není-li období pobírání důchodu vymezeno, stanoví se jako střední délka života účastníka 

podle úmrtnosti z tabulek Českého statistického úřadu v době, kdy důchod začne poprvé 

pobírat. Plnění ze soukromého životního pojištění se pro zjištění základu daně nesnižuje o 

zaplacené pojistné, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z pojištění osob, 

který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Odbytné se pro zjištění 

základu daně nesnižuje o příspěvky zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 

2001 a dále o zaplacené pojistné, které bylo dříve uplatněno v souvislosti s jiným příjmem z 

pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. 

  

 (8) Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo odstavce 2 plynoucí do společného 

jmění manželů ze zdroje, který je vložen do obchodního majetku jednoho z manželů, zdaňuje 

se jen u tohoto manžela. Jedná-li se o příjem podle odstavce 1 nebo 2 plynoucí do společného 

jmění manželů ze zdroje, který není vložen do obchodního majetku žádného z manželů, 

zdaňuje se jen u jednoho z nich. 

  

____________________  

  

9a) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 
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9f) Například § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a § 

34 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 

 

 

§ 36 

Zvláštní sazba daně 

(1) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro 

poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 

a 3), činí 

a) 15 %, a to 

1.  z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c), f) a g) bodech 1, 2, 6 a 12, 

s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. e), 

2.  z příjmů z nájemného [§ 22 odst. 1 písm. g) bod 5], s výjimkou uvedenou 

v písmenu c), 

 

b) 15 %, a to 

1.  z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) bodech 3 a 4, s výjimkou příjmu 

uvedeného v bodě 5 tohoto písmene; přičemž příjem z vypořádacího podílu nebo z podílu 

na likvidačním zůstatku se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo 

družstvu, je-li plátci poplatníkem prokázána,  

2.   z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu34c), 

sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána,   

3.  z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti 

při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka 

nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu podle zvláštního právního 

předpisu70), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; 

přitom pro tento příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která 

byla zvýšena podle zvláštního právního předpisu70) ze zisku společnosti nebo fondu 

vytvořeného ze zisku,  

4.  ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo 

ovládací smlouvy,  

5.  z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku 

nebo ovládací smlouvy. 

Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po zdanění 

na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu 

člena družstva. Za podíly na zisku se nepovažuje zvýšení základního kapitálu podle zvláštního 

právního předpisu70), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze 

zisku, 

c) 5 % z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci. 

(2) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro 

poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 stanoveno jinak, činí 15 %, a to 

                                                 
34c) § 35d odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 248/1992 Sb., ve znění zákona č. 124/1998 Sb. 
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a) z účasti v akciové společnosti a z podílu na zisku z podílového listu (dále jen 

„dividendový příjem“), u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou 

hodnotou dluhopisu včetně vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postaveného a 

emisním kursem při jejich vydání, z úrokového příjmu z dluhopisu35a), ze směnky vystavené 

bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň 

postavenému35b), s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí 

poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi 

uvedenému v § 2 odst. 2,  

b) z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na 

komanditní společnosti, 

c) z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu, 

d) z podílu na zisku tichého společníka, 

e) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, 

komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, sníženého o nabývací 

cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci poplatníkem prokázána, 

f) z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti 

s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu, 

sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, je-li plátci 

poplatníkem prokázána, 

g) z vyrovnání mimo stojícímu společníkovi na základě smlouvy o převodu zisku nebo 

ovládací smlouvy, 

h) z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu34c), sníženého 

o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána, 

i) z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při 

snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo 

jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu podle zvláštního právního 

předpisu70), byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; 

přitom pro tento příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla 

zvýšena podle zvláštního právního předpisu70) ze zisku společnosti nebo z fondu 

vytvořeného ze zisku, 

j) ze zisku převedeného řídící osobě na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací 

smlouvy, 

k) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z výher a cen v loteriích a jiných podobných 

hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování [§ 10 odst. 1 písm. h)], s výjimkou 

výher a cen z loterií a jiných podobných her provozovaných na základě povolení vydaného 

podle zvláštního právního předpisu12) [§ 10 odst. 3 písm. b)] nebo od daně osvobozených 

podle § 4 odst. 1 písm. f), 

l) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a 

ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže a nebo jde o soutěžící 

vybrané pořadatelem soutěže [§ 10 odst. 1 písm. ch)], s výjimkou cen ze soutěží a slosování, 

které jsou od daně osvobozeny [§ 4 odst. 1 písm. f)], 

m) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na 

vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech, z úroků 

z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň 

postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, a to po celou dobu trvání vkladového 
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vztahu35c), z úroků z vkladů na běžných účtech, které podle podmínek banky nejsou určeny k 

podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty [§ 8 odst. 1 písm. c)], 

n) z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem snížených podle § 8 odst. 6 a z 

plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není 

pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7,  

 

o) z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního 

předpisu13), a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva při zániku 

členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi v komanditní 

společnosti, které vznikly podle transformačního projektu, při zániku jejich účasti jako 

součást vypořádacího podílu nebo jako součást likvidačního zůstatku při likvidaci družstva, 

akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a u komanditní společnosti v případě 

komanditistů, 

p) z příjmů uvedených v § 6 odst. 4, 

q) z příjmů z jednorázového odškodnění budoucích nároků na náhradu za ztrátu příjmu 

podle § 10 odst. 1 písm. k), 

r) z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného, sníženého podle § 

8, 

s) z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize podle § 7 odst. 6, 

t) z úrokového výnosu státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat 

výhradně fyzické osoby, a to i v případě odkupu tohoto státního dluhopisu nebo při jeho 

splatnosti. 

Za podíly na zisku se pro účely tohoto zákona považují i částky použité ze zisku po 

zdanění na zvýšení vkladu komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení 

členského vkladu člena družstva. Za dividendové příjmy nebo podíly na zisku se 

nepovažuje zvýšení základního kapitálu podle zvláštního právního předpisu70), byl-li 

zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku. 

(3) Základem daně pro zvláštní sazbu daně je pouze příjem, pokud v tomto zákoně není 

stanoveno jinak. Základ daně se stanoví samostatně za jednotlivé cenné papíry, a to 

i v případě držby cenných papírů stejného druhu od jednoho emitenta. Základ daně se 

nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a zaokrouhluje se na celé koruny dolů, 

s výjimkou dividendového příjmu, u něhož se základ daně zaokrouhluje na celé haléře dolů. 

Pokud plynou v cizí měně úroky z vkladového účtu, běžného účtu, který není podle podmínek 

banky určen k podnikání, a z vkladního listu, stanoví se základ daně v cizí měně, a to bez 

zaokrouhlení. U dividendového příjmu se sražená daň (§ 38d), připadající na jednotlivý cenný 

papír nezaokrouhluje, avšak celková částka daně sražená plátcem z veškerých dividendových 

příjmů plynoucích jednomu poplatníkovi z majetkové účasti v jedné akciové společnosti nebo 

z držby podílových listů jednoho podílového fondu se zaokrouhluje na celé koruny dolů. U 

státních dluhopisů, které mohou podle emisních podmínek nabývat výhradně fyzické osoby, 

se základ daně a daň připadající na tento státní dluhopis nezaokrouhluje, avšak celková částka 

daně sražená plátcem z veškerých příjmů plynoucích poplatníkovi z těchto státních dluhopisů 

se zaokrouhluje na celé koruny dolů. 

                                                 
35c) § 786, 787 a § 783 odst. 3 občanského zákoníku. 
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(4) U dividendových příjmů z majetkové účasti v investičním fondu a z podílových listů 

je základem daně pro zvláštní sazbu daně příjem snížený o poměrnou část příjmů  

a) podléhajících zvláštní sazbě daně a sazbě daně podle § 21 odst. 4, 

b) z úroků z hypotečních zástavních listů4d), z dluhopisů35a), ze směnky vystavené bankou 

k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, z vkladního listu a vkladu mu na roveň 

postavenému35b), a dále z úroků, výher a jiných výnosů z vkladu na vkladní knížce 

a vkladovém účtu35d),  

c) z úrokových příjmů plynoucích poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 a § 17 odst. 3 

z dluhopisů vydaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou 

republikou, připadající na tento základ daně, které byly zúčtovány ve prospěch výnosů 

investičního fondu nebo podílového fondu16) ve zdaňovacím období, s nímž dividendový 

příjem plynoucí od investičního fondu nebo podílového fondu souvisí. Pokud byly výše 

uvedené příjmy zúčtovány ve prospěch výnosů včetně daně, základ daně pro zvláštní sazbu 

daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň. Obdobně se postupuje u podílového fondu 

vzniklého z investičního fondu zaniklého bez provedení likvidace, pokud byly výše uvedené 

příjmy prokazatelně zúčtovány ve prospěch výnosů tohoto investičního fondu. Poměrná část 

připadající na tento základ daně se stanoví ve stejném poměru, v jakém je rozdělován zisk 

určený k výplatě dividendových příjmů mezi akcionáře nebo majitele podílových listů. 

U příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g) v bodě 4 se do základu daně pro zvláštní 

sazbu daně nezahrnuje hodnota podkladového nástroje nebo aktiva. 

(5) Základ daně pro zvláštní sazbu daně u příjmu mimo stojícího společníka, který není 

mateřskou společností ve vztahu k řízené nebo ovládané osobě, plynoucího z vyrovnání na 

základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy od řídící nebo ovládající osoby, 

která není mateřskou společností ve vztahu k řízené nebo ovládané osobě, se snižuje o zisk 

převáděný na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy zaúčtovaný do výnosů 

řídící nebo ovládající společnosti nebo jeho poměrnou část. Poměrná část převáděného zisku 

na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy se stanoví v poměru účastí 

jednotlivých mimo stojících společníků na řízené nebo ovládané společnosti, přitom se 

nepřihlíží k účasti řídící nebo ovládající společnosti na řízené nebo ovládané společnosti. 

Pokud byly výše uvedené příjmy zaúčtovány ve prospěch výnosů včetně daně, základ daně 

pro zvláštní sazbu daně se snižuje pouze o částku sníženou o daň. 

(6) Plynou-li poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2 úrokové příjmy ze státních dluhopisů, 

které tento poplatník pořídil z prostředků zvláštního vázaného účtu v bance podle zvláštního 

právního předpisu22a) a vedených na samostatném účtu u České národní banky, ve Středisku 

cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, započte se sražená daň na celkovou daňovou 

povinnost. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započíst na celkovou daňovou povinnost 

proto, že poplatníkovi vznikla ve výši nula nebo vykázal daňovou ztrátu a nebo jeho celková 

daňová povinnost je nižší, než daň sražená, vznikne ve výši daňové povinnosti, kterou nelze 

započítat, přeplatek35e).  

(7) Zahrnou-li do daňového přiznání poplatníci uvedení v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4, kteří 

jsou daňovými rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států, které tvoří 

Evropský hospodářský prostor, příjmy uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bodech 1, 2, 

4, 5, 6 nebo 12, započte se sražená daň na jejich celkovou daňovou povinnost vztahující se k 

příjmům ze zdrojů na území České republiky, za které v České republice podávají daňové 

                                                 
4d) Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 
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přiznání. Pokud nelze sraženou daň nebo její část započítat na tuto jejich celkovou daňovou 

povinnost proto, že poplatníkovi vznikla daňová povinnost ve výši nula nebo vykázal 

daňovou ztrátu anebo jeho celková daňová povinnost je nižší než daň sražená, vznikne ve výši 

daňové povinnosti, kterou nelze započítat, přeplatek 35e). Nezahrne-li poplatník příjmy 

uvedené v § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bodech 1, 2, 4, 5, 6 nebo 12 do daňového přiznání 

do konce lhůty stanovené zvláštním právním předpisem 28b), použije se obdobně § 38e odst. 

7.  

(8) Příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní 

podporu stavebního spoření4a), na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán 

stavební spořitelně po 31. prosinci 2010, podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní 

sazby daně ve výši 50 %. 

 
 

 

       
 

 

 


