
PŘEHLED ZDANĚNÍ VYBRANÝCH BANKOVNÍCH PRODUKT Ů 
 
1. ÚROK Z ÚČTU 

  
Subjekt Způsob zdan ění 

FO – občan ČR 15 % konečná srážková daň 

FO –účet k podnikání Příjem zdaní na daňovém  přiznání 

FO - nerezident 

15 % nebo 35 %  konečná srážková daň 

(modifikace dle Smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění – dále jen SZDZ) 

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident 
15 % nebo 35% konečná srážková daň  

(modifikace dle SZDZ) 

Obchodní korporace vykonávající činnost, která 
není podnikáním 

Příjem zdaní na daňovém  přiznání  

Česká televize, Český rozhlas Příjem zdaní na daňovém  přiznání  

Česká tisková kancelář Příjem zdaní na daňovém  přiznání  

Profesní komora s povinným členstvím Příjem zdaní na daňovém  přiznání  

Agrární komora České republiky, Hospodářská 
komora České republiky 

Příjem zdaní na daňovém  přiznání  

Poplatník založený za účelem ochrany a hájení 
podnikatelských zájmů svých členů s povinným 
členstvím 

Příjem zdaní na daňovém  přiznání  

Společenství vlastníků jednotek  19 % konečná srážková daň  
Tzv. rodinná nadace - nadace, která slouží dle 
svého zakladatelského jednání k podpoře osob 
blízkých zakladateli nebo jejíž činnost směřuje k 
podpoře osob blízkých zakladateli 

Příjem zdaní na daňovém  přiznání 

Obec, kraj, veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná 
instituce, poskytovatel zdravotních služeb, obecně 
prospěšná společnost, ústav  

Příjem zdaní na daňovém  přiznání 

 Profesní komora s nepovinným členstvím 19 % konečná srážková daň 

Poplatník založený za účelem ochrany a hájení 
podnikatelských zájmů svých členů s nepovinným 
členstvím 

19 % konečná srážková daň 

Organizace zaměstnavatelů 19 % konečná srážková daň 

Spolky (dříve občanská sdružení) včetně 
odborových organizací, politické strany a politická 
hnutí, registrované církve a náboženské 
společnosti, nadace, které nejsou určené k 
podpoře osob blízkých zakladateli, nadační fondy, 
školské právnické osoby (pokud nebyly založeny 
jako obchodní korporacel), organizační složky 
státu, příspěvkové organizace, státní fondy 
 

19 % konečná srážková daň  

 
 
 



 
 
 
2. Tuzemský  podílový list – PODÍL NA ZISKU 
   
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR 15 %  konečná srážková daň 

FO - podnikatel  15 %  konečná srážková daň  

FO - nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modifikace dle SZDZ)) 

PO ČR 15 %  konečná srážková daň  

PO nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modifikace dle SZDZ) 

Neziskový sektor  

Nadace 

15 % konečná srážková daň  

Příjem osvobozen 

 
3. Zahrani ční  podílový list – PODÍL NA ZISKU 
   
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání  

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání  

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání  

Neziskový sektor  

Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání  

Příjem osvobozen 

 
4. Tuzemský  podílový list - PRODEJ  
  
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Časový test  3 roky 
Prodej po 3 letech osvobozeno bez ohledu na výši příjmů,  
prodej do 3 let-příjem do 100 000,- osvobozen.  

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 
FO - nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  

Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně  
PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 
PO nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  

Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU 
Neziskový sektor  
Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání 
Příjem je osvobozen 

 
 
5. Zahrani ční  podílový list – PRODEJ 
   
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Časový test  3 roky 
Prodej po 3 letech osvobozeno bez ohledu na výši příjmů,  
prodej do 3 let-příjem do 100 000,- osvobozen 

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně  

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU 

Neziskový sektor  
Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání 
Příjem je osvobozen 

 
 
 



 
 
 
6. Tuzemská akcie – PODÍL NA ZISKU 
   
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR 15 %   konečná srážková daň  
FO - podnikatel  15 % konečná srážková daň  
FO - nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modifikace.dle SZDZ) 
PO ČR 15 %   konečná srážková daň  
PO nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modifikace.dle SZDZ) 
Neziskový sektor  
Nadace 

15 %   konečná srážková daň 
Příjem osvobozen 

 
 
7. Zahrani ční akcie – PODÍL NA ZISKU 
   
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání  

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání  

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání  

Neziskový sektor  

Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání  

Příjem osvobozen 

 
 
8.  Tuzemská akcie – PRODEJ  

 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Časový test  3 roky 
Prodej po 3 letech osvobozeno bez ohledu na výši příjmů,  
prodej do 3 let-příjem do 100 000,- osvobozen 

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně  

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně 

Neziskový sektor  

Nadace  

Příjem zdaní na daňovém přiznání 
Příjem je osvobozen 

 
 
 
9.  Zahrani ční akcie – PRODEJ 
 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Časový test  3 roky 
Prodej po 3 letech osvobozeno bez ohledu na výši příjmů,  
prodej do 3 let-příjem do 100 000,- osvobozen 

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně  

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU 

Neziskový sektor  Příjem zdaní na daňovém přiznání 
Příjem je osvobozen 



Nadace 

 
 
10. Tuzemský dluhopis – ÚROK 
 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR 15 % konečná srážková daň 

FO - podnikatel  15 %  konečná srážková daň  

FO - nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modifikace.dle SZDZ) 

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modifikace.dle SZDZ) 

Neziskový sektor  

Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání 

Příjem osvobozen 

 
 
11. Zahrani ční dluhopis – ÚROK 
 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

Neziskový  sektor  

Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání 

Příjem je osvobozen 

 
 
12. Tuzemský dluhopis – PRODEJ 
 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Časový test  3 roky 
Prodej po 3 letech osvobozeno bez ohledu na výši příjmů,  
prodej do 3 let-příjem do 100 000,- osvobozen 

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně  

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně 

Neziskový sektor  
Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání 
Příjem je osvobozen 

 
 
 
13. Zahrani ční dluhopis – PRODEJ  
 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Časový test  3 roky 
Prodej po 3 letech osvobozeno bez ohledu na výši příjmů,  
prodej do 3 let-příjem do 100 000,- osvobozen 

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně  

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně 



Neziskový sektor  
Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání 
Příjem je osvobozen 

 
14. Dluhopis emitovaný tuzemským subjektem nebo Českou republikou v zahrani čí – ÚROK 
 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - nerezident  Příjem je osvobozen 

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  Příjem je osvobozen 

Neziskový sektor  
Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání 
Příjem je osvobozen 

 
 
15.  Dluhopis emitovaný tuzemským subjektem nebo Českou republikou v zahrani čí – PRODEJ 
 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Časový test  3 roky 
Prodej po 3 letech osvobozeno bez ohledu na výši příjmů,  
prodej do 3 let-příjem do 100 000,- osvobozen 

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně  

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně 

Neziskový sektor  
Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání 
Příjem je osvobozen 

 
 
16.  Hypote ční zástavní list – úrok 
 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR 15 %  konečná srážková daň *) 

FO - podnikatel  15 % konečná srážková daň  *) 

FO – nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modifikace.dle SZDZ) 

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání  *) 

PO nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modifikace.dle SZDZ) 

*) U HZL emitovaných do 31.12.2007 osvobozeno za podmínek daných zákonem o daních z příjmů. 
 
 
17.  Hypoté ční zástavní list – PRODEJ 
  

 
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR Časový test  3 roky 
Prodej po 3 letech osvobozeno bez ohledu na výši příjmů,  
prodej do 3 let-příjem do 100 000,- osvobozen 

FO - podnikatel  Příjem zdaní na daňovém přiznání 

FO - nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně  

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  Dle většiny SZDZ je příjem v ČR osvobozen  
Pokud SZDZ není a jedná se o nerezidenta EU - 1 % zajištění daně 

Neziskový sektor  Příjem zdaní na daňovém přiznání 



Nadace Příjem je osvobozen 
 
   
 
18.  Strukturované depozitum – ÚROK  
  
Subjekt  Způsob zdan ění 

FO – občan ČR 15 %   konečná srážková daň 

FO - podnikatel  15 %  konečná srážková daň  

FO - nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modif.dle SZDZ 

PO ČR Příjem zdaní na daňovém přiznání 

PO nerezident  15 % nebo 35 % srážková daň (modif.dle SZDZ) 

Neziskový sektor  
 
Nadace 

Příjem zdaní na daňovém přiznání 

Příjem osvobozen 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


