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Úvod 

„Největší chyba, kterou můžete v kryptoměnách udělat je: nebýt na trhu.“ I s takovými 

názory se lze v českém prostředí kryptoměn setkat. Po progresivním nárůstu hodnoty Bitcoinu a 

dalších virtuálních měn v průběhu roku 2017, který vrcholil na přelomu s rokem 2018, se ani 

nelze divit, že se o tento fenomén začalo zajímat čím dál tím více investorů. S impozantním 

zhodnocením investic, které nezřídka dosahovalo stovek procent, však přichází i otázka 

povinností, které s těmito situacemi souvisí. Za jednu z nejvýznamnějších povinností považuji 

komplexní oblast zdanění příjmů z těchto investic, ale také daňové aspekty dalších činností, které 

s nakládáním s kryptoměnami souvisí, jako je tzv. těžba, nebo směna za běžnou měnu. V dnešní 

době česká daňová legislativa neobsahuje konkrétní ustanovení, které by snadno odpovědělo na 

otázku „Jak transakce s kryptoměnami danit?“.  

Důvodů, které vedly k volbě tématu této práce, je více. Prvním z nich je bezesporu 

aktuálnost kryptoměn samotných, jakožto fenoménu, který vyvolává otázky napříč právním 

řádem, ale i z hlediska ekonomického a stejně tak možností jeho využití a případného zneužití. 

Za další důvod považuji nejasnosti, které v této, zatím téměř neregulované oblasti, doposud 

existují. V oblasti zdanění transakcí s kryptoměnami vyvstává mnoho otázek, které považuji za 

klíčové pro správnou volbu režimu, podle nějž mají být tyto transakce daněny. Hlavním 

důvodem, proč jsem si tedy téma zdanění kryptoměn zvolil, je potřeba důkladné analýzy této 

oblasti, která povede k objasnění daňově relevantních postupů a vyvrácení některých chybných 

tvrzení, která v souvislosti s touto problematikou zaznívají. 

Pro pochopení problematiky daňových aspektů nakládání s kryptoměnami je nezbyté 

porozumět vybraným institutům daňového a potažmo finančního práva, stejně jako vymezení 

podstaty kryptoměn a jejich zařazení v mezích platného právního řádu. První část této práce se 

proto bude věnovat vymezení kryptoměn samotných, a to ve vztahu k vybraným institutům 

finančního a občanského práva. Pozornost bude také věnována jejich technologickým aspektům, 

které můžou sehrát roli zejména při správě daní a vyzdvihnutí současné legislativy, která 

virtuální měny přímo reguluje. Pro celkové pochopení problematiky považuji v neposlední řadě 

za nezbytné i základní vymezení daní se zaměřením na jejich definiční znaky. Ačkoliv by 

samotné analýze právní povahy kryptoměn mohla být věnována samostatná práce, kladu si v této 

části za cíl alespoň stručněji analyzovat tuto problematiku tak, aby vyslovené závěry byly 

dostatečné jako podklad pro vymezení v rámci daňového práva. V závěru této části bych rád 
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vzpomenul i úvahu nad ideologickou rovinou vzniku virtuálních měn v souvislosti se samotnou 

existencí a potřebností daní. 

Druhá část práce se bude systematicky zaměřovat na klíčové aspekty daně z příjmů 

fyzických osob a zodpovězení souvisejících otázek. Pozornost bude věnována jednotlivým 

druhům příjmů a situacím, které by mohly v souvislosti s kryptoměnami u těchto příjmů 

nastat.V této části bych rád obsáhl nejen zhodnocení daňového režimu klasického investování do 

kryptoměn, ať již formou krátkodobé spekulace, nebo dlouhodobé inestice, ale i další 

hypotetické situace, které mohou zejména s ohledem na jednotlivé druhy příjmů v souvislosti 

s existencí prvku virtuálních měn nastat. Za jeden z hlavních cílů této části si zjednodušeně kladu 

zodpovězení otázky „Jak správně stanovit základ daně z příjmů FO“. Za tímto účelem proto 

nebude stačit pouze vhodný výběr druhu příjmu, ale bude nezbytné rozebrat i související otázky 

jako je oceňování, nebo okamžik vzniku příjmu. 

Ve třetí části práce se budu zabývat nejvýznamnější z nepřímých daní, tedy daní 

z přidané hodnoty. Obdobně jako v případě daně z příjmů fyzických osob se budu zaměřovat na 

situace, v nichž přichází v úvahu uplatnění zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti 

s transakcemi s kryptoměnami. Vzhledem k charakteristické povaze předmětu DPH se 

nechystám tento druh daně analyzovat ve vztahu k investičnímu nákupu a prodeji virtuálních 

měn jednotlivci, jelikož zde nevidím žádnou relevanci. Naopak v případě těžby kryptoměn, 

případně při jejich využití jako platidla za zboží nebo služby, očekávám, že tyto činnosti budou 

vyvolávat důsledky v této oblasti zdanění. 

V poslední části práce se budu věnovat části „de lege ferenda“, tedy zejména možnému 

budoucímu vývoji v oblasti regulace virtuálních měn a případným návrhům, jak by mohlo být 

v budoucnu k otázce regulace přistupováno, případně která instituce by takovou regulaci měla 

zaštiťovat. 

K zodpovězení dílčích otázek, jimiž se tato práce zabývá, budu používat především 

metodu analýzy, jíž budu podrobovat zejména platné právní předpisy, jež by se, vzhledem 

k jejich věcnému předmětu, mohly na problematiku zdanění či vymezení kryptoměn uplatnit. 

K vymezení správného režimu zdanění v oblasti daně z příjmů FO budu dále porovnávat 

jednotlivé druhy příjmů tak, aby došlo ke stanovení nejvíce pravděpodobného správného 

postupu. 
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Vzhledem k tomu, že sama existence virtuálních měn trvá méně než deset let, neexistuje 

žádná ucelená monografie, která by komplexně řešila obecně právní, popřípadě konkrétně 

daňové aspekty kryptoměn. V rámci již zmíněných právních předpisů, zejména z oblasti 

daňového práva, budu vycházet i z dalších předpisů veřejného práva, jako je oblast trestní nebo 

oblast prevence proti praní špinavých peněz. V úvodní části navíc podrobím virtuální měny i 

soukromoprávní analýze. Mezi další zdroje, ze kterých budu vycházet, patří zejména judikatura 

českých soudů, a to převážně v otázkách souvisejících s vymezením obecných institutů 

daňového práva a to jak z rozhodovací činnosti Ústavního soudu, tak soudů obecných či 

správních. Vzhledem k tomu, že již i v české judikatuře lze nalézt první rozhodnutí, která přímo 

souvisí s tématikou kryptoměn, nebudou opomenuta ani ta. Jako další pramen, který bude použit 

zejména při vymezený výkladových otázek v první části práce, využiji komentáře k daňovým 

zákonům. V neposlední řadě hraje v této problematice nepochybnou roli aktuální i připravovaná 

legislativa EU a judikatura ESD. Za specifikum této práce považuji fakt, že vzhledem k novosti 

tématu a jeho neustálému vývoji zaujímají mezi prameny významnou roli internetové zdroje, a to 

české i zahraniční. Mezi ně patří především články odborné veřejnosti, ale také vyjádření na 

oficiálních stránkách státních institucí, jako je Česká národní banka, nebo zahraniční správci 

daně. 

Hlavním cílem práce jako celku je důkladná analýza výše uvedených oblastí týkajících se 

dílčích otázek zdanění nakládání s kryptoměnami tak, aby čtenáři poskytla odpovědi na ně a 

ucelený soubor informací o zvoleném tématu. Tyto informace potom mohou sloužit buď jako 

nezávazný návod, jak ke zdanění přistoupit, případně také jako analýza rizik v případě, že by 

subjekt opomenul své daňové povinnosti, případně se jim vědomě vyhýbal. Na tomto místě bych 

také rád upozornil na podstatný fakt, a to že vzhledem k novosti tématu a dynamickému vývoji 

v oblasti zdanění či přístupu ke kryptoměnám obecně, můžou být mnou dále vyslovené závěry 

v budoucnu překonány. 
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1. Vymezení kryptoměn a souvisejících institutů 

Historický vývoj platebních prostředků, stejně jako uchovatelů hodnoty, nepochybně 

zasahuje do období stovek a tisíců let zpátky. Za dobu této postupné evoluce lidstvo přešlo od 

směnného obchodu přes zlatý standard až k  podobě peněz a měny, tak jak je známe dnes. 

Dalším pomyslným krokem v tomto vývoji může být vynález kryptoměn (označovaných také 

jako virtuální měny a digitální měny). Vzhledem k tomu, že se jedná o institut velmi mladý, 

jehož doba existence zatím nedosahuje ani 10 let, dá se považovat za vcelku přirozené, že právní 

regulace je v této souvislosti teprve na začátku a zdaleka není úplná. Nezřídka kdy se proto 

setkáváme s otázkami typu „Co to vlastně kryptoměna je?“ a značnou nedůvěrou vůči tomuto 

málo známému a novému fenoménu. Oproti tomu obecnou představu o existenci a významu daní 

má každý běžný člověk, ať již právník či nikoliv. K tomu, abych dokázal úspěšně analyzovat 

propojení těchto dvou pojmů tak, abych odpověděl na otázky, které evokuje název této práce 

„daňové aspekty nakládání s kryptoměnami“, bude nezbytné vymezit jednotlivé instituty v čele 

s kryptoměnami a daněmi, což je obsahem následujících kapitol této části práce. 

1.1. Právní povaha kryptoměn 

Za poměrně krátkou dobu existence kryptoměn lze v českém právním prostředí 

zaznamenat větší množství názorů, jak tento fenomén definovat v rámci stávajícího právního 

systému. Vzhledem k tomu, že kryptoměny nejsou obecně definovány, je třeba na základě jejich 

vlastností a znaků provést analýzu, na jejímž základě bude možno kryptoměny bezpečně zařadit 

pod některý ze stávajících institutů. Ke dni sepsání této práce převládá názor, že kryptoměny lze 

označit za nehmotnou movitou věc. V této části se pokusím tento závěr prostřednictvím metody 

analýzy potvrdit a zároveň vyloučit další pojmy, jejichž právní povaha vykazuje určitou spojitost 

s tématem, jako jsou peníze, měna, cenné papíry, práva a další. 

1.1.1. Peníze a měna 

Peníze a měna jsou základními pojmy měnové části finančního práva. Peníze, 

označovány v teorii spíše za kategorii ekonomickou, lze stručně definovat jako obecně přijímaný 

prostředek směny,1 nebo jako druh univerzálního zboží, které se užívá k vyjádření cen ostatních 

věcí.2Vzhledem k tomu, že virtuální měny již ze své podstaty postrádají hmotný prvek, nelze se 

                                                 
1HAYEK, Friedrich A. von. Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku?. Praha: Liberální institut, 1999. ISBN 

80-902701-1-5. s. 64. 
2KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. Právní 

monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. s. 186. 
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na ně dívat jako na hotovostní peníze, v jejich klasické kovové a papírové podobě. V úvahu 

proto připadají bezhotovostní a elektronické peníze. Bezhotovostní peníze však fakticky 

znamenají čísla, která jsou vedena na účtech bank, která lze v případě potřeby přeměnit na 

klasické hotovostní peníze, a tato směnitelnost se dá označit za jeden z jejich znaků. Dalším 

znakem je, že bezhotovostní peníze bez institucí, jako jsou banky, nemůžou existovat. Vzhledem 

k tomu, že kryptoměny pro svojí čistě virtuální podobu a decentralizovanost postrádají oba tyto 

znaky, lze podřazení pod bezhotovostní peníze vyloučit. 

Elektronické peníze jsou stejně jako peníze bezhotovostní pouze virtuální záležitostí.3 

Rozdílem však je, že u nich není elementární provázanost s hotovostním protějškem. S tímto 

pojmem se setkáváme již v druhé polovině 20. století a souvisí s rozvojem internetu. Na rozdíl 

od kryptoměn jsou elektronické peníze poměrně podrobně upraveny v zákoně o platebním 

styku.4 Dle jejich pozitivní definice však lze dovodit, že ani tato úprava není pro kryptoměny 

dostatečně přiléhavá. Kryptoměny totiž v první řadě nejsou závazkem,5 tudíž ani pohledávkou, 

což je jeden ze znaků elektronických peněz. Troufám si však tvrdit, že ačkoliv nelze kryptoměny 

mezi elektronické peníze podřadit přímo, jsou fakticky tomuto institutu velmi blízké, a proto by 

mohl být vodítkem při stanovení budoucí úpravy. 

Jak trefně vyjadřuje Holman, „podstata peněz tkví v tom, že je každý přijímá, protože ví, 

že je každý přijímá“.6 Tímto je vyjádřen jeden ze zásadních atributů peněz, kterým je jejich 

obecná akceptovatelnost. Česká republika, v čele s Prahou, je označována časopisem Forbes za 

světovou Bitcoinovou velmoc.7 Právě v Praze lze Bitcoinem, jakožto nejrozšířenějším zástupcem 

kryptoměn, zaplatit na téměř 150 místech. I přes toto prvenství však můžeme těžko hovořit o 

obecné akceptovatelnosti. Argumentem může být, že drtivá většina podniků Bitcoin jako platidlo 

nepřijímá a z toho důvodu si dovolím uzavřít s názorem, že kryptoměny, alespoň zatím, 

nenaplňují jeden ze základních definičních znaků peněz, a proto za ně nemůžou být obecně 

považovány. 

                                                 
3MARTINÁK, Tomáš. Bezhotovostní peníze versus elektronické peníze. Olomouc: IuridicumOlomoucense, s.r.o., ve 

spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, 2015. Acta iuridicaOlomucensia. 

Monografie a studie. ISBN 978-80-87382-74-5. s. 45. 
4 Viz ust. § 4 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku 
5TRÁVNIK, Pavol. 2017. Bitcoin v českém právu. [online]. [cit. 11. 08. 2018]. Dostupné z: 

https://medium.com/@pavol.travnik/Bitcoin-v-%C4%8Desk%C3%A9m-pr%C3%A1vu-308a82c78ebf 
6HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-

7400-278-6. s. 459. 
7ELŠÍKOVÁ, Klára. Světovou Bitcoinovou velmocí je Praha, za sebou nechala i San Francisco. [online]. [cit. 11. 

08. 2018]. Dostupné z: http://www.forbes.cz/svetovou-Bitcoinovou-velmoci-je-praha-za-sebou-nechala-i-san-

francisco/ 
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1.1.2. Virtuální měny jako věc v právním smyslu 

Při základní úvaze ve snaze o zařazení kryptoměn v systematice českého práva je na 

místě provést důkladnou analýzu základního rozdělení všech věcí, které je obsaženo základním 

soukromoprávním kodexu, občanském zákoníku.8 Ten za věc v právním smyslu označuje vše, co 

je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Definiční znaky věci jsou tedy odlišnost od osoby a 

užitečnost pro potřeby lidí. Základní rozdělení věcí v právním smyslu je následující:9 

 věci hmotné, definované jako ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu 

samostatného předmětu 

 práva, jejichž povaha to připouští (tedy takové právo, které lze právním jednáním 

převést na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný výkon10) 

 jiné věci bez hmotné podstaty 

Již ze samotné zákonné definice hmotné věci lze tušit, že kryptoměny do této kategorie 

zařazeny nebudou. Kryptoměna sice může být zachycena na konkrétním hmotném nosiči dat, její 

podstata však postrádá hmotný základ, jelikož není na takovém nosiči závislá. Jak uvádí Trávnik: 

„Bitcoin nemůže být věcí hmotnou a to z toho důvodu, že sice existuje zhmotněn v konkrétním 

zápisu na nosičích dat, jeho funkce je však možná jen společnou vzájemnou interakcí 

jednotlivých nodů sítě bez toho, aby byla na kterémkoliv konkrétním nodu závislá.“11 

V otázce podřaditelnosti kryptoměn pod množinu práva, jako specifického druhu věci 

nehmotné, je nutné rozlišit těžbu a následnou dispozici s kryptoměnou. Při těžbě lze uvažovat 

o konstrukci závazkového právního vztahu mezi těžaři a uživateli sítě, kdy platbou vzniká oferta 

těžaři k zařazení bloku do sítě.12 Ani v tomto případě však není takový relativní závazkový vztah 

podstatou fungování blockchainu a sítě. Vzhledem k neexistenci jiné povinnosti třetích osob 

proto Bitcoin a ostatní kryptoměny nelze považovat za právo ve smyslu výše citovaného 

ustanovení. 

                                                 
8 Viz ust. § 489 a.n. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“) 
9 Viz ust. § 496 OZ 
10 Viz ust. § 988 odst. 1 OZ 
11TRÁVNIK, Pavol. 2017. Bitcoin v českém právu. [online]. [cit. 20. 09. 2018]. Dostupné z: 

https://medium.com/@pavol.travnik/Bitcoin-v-%C4%8Desk%C3%A9m-pr%C3%A1vu-308a82c78ebf 
12TRÁVNIK, Pavol. 2017. Bitcoin v českém právu. [online]. [cit. 21. 09. 2018]. Dostupné z: 

https://medium.com/@pavol.travnik/Bitcoin-v-%C4%8Desk%C3%A9m-pr%C3%A1vu-308a82c78ebf 

https://medium.com/@pavol.travnik/bitcoin-v-%C4%8Desk%C3%A9m-pr%C3%A1vu-308a82c78ebf
https://medium.com/@pavol.travnik/bitcoin-v-%C4%8Desk%C3%A9m-pr%C3%A1vu-308a82c78ebf
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Poslední možností je kategorie jiné věci bez hmotné podstaty. Jelikož se jedná 

o zbytkovou kategorii, do které spadají ostatní věci nepodřaditelné pod věci hmotné a práva, 

nezbývá než kryptoměny definovat právě jako jinou věc bez hmotné podstaty. Ve světle dalších 

vlastností kryptoměn lze dovodit, že se jedná o věc nehmotnou, movitou, zastupitelnou, 

nezuživatelnou a dělitelnou. Tento závěr potvrzuje i finanční správa.13 

1.1.3. Cenný papír 

Důvodem, proč by bylo pro mnohé investory žádoucí řadit virtuální měna do kategorie 

cenných papírů, není ani tak jejich podobnost, jako spíše možnosti, které by takové zařazení 

přineslo. Zejména s ohledem na daně z příjmů totiž pro tyto instrumenty existují výjimky, při 

jejichž splnění by se dalo danění příjmů zcela vyhnout. Kromě osvobození do hranice 100.000 

Kč14 mám na mysli hlavně aplikovatelnost tzv. časového testu. Na jeho základě totiž v případě, 

že držíme cenný papír alespoň 3 roky, je následný příjem z něj od daně úplně osvobozen.15 

Obávám se, že označení kryptoměn za cenné papíry je chybné, a to i v případě jejich 

zaknihované podoby. V první řadě se cenným papírem rozumí listina, která má hmotnou podobu. 

Právo je s touto listinou spojeno natolik silně, že bez předložení této listiny nelze takové právo 

uplatnit, ani převést.16 K dvěma formám cenných papírů se velmi výstižně vyjadřuje Dědič: 

„České soukromé právo zakotvuje binární přístup k otázkám cenných papírů jako a) listiny, 

„listinného cenného papíru“, kde je právo spojeno s určitým hmotným nosičem, a b) „datového 

záznamu“, zaknihovaného cenného papíru, kde právo vyplňující obsah zaknihovaného cenného 

papíru není spojeno s nosičem, ale evidováno v příslušné databázi.“17 V případě cenného papíru 

v zaknihované formě, kdy je jeho listinná podoba nahrazena zápisem v příslušné evidenci, která 

může být elektronická, by mohla situace na první pohled být jiná, a to z důvodu absence 

hmotného prvku. Technologie blockchain navíc může být přirovnána právě k takové 

elektronické evidenci. Problém však nastává v důsledku toho, že úprava zaknihovaných cenných 

papírů v občanském zákoníku mluví o zápisu do „příslušné evidence“. Proto se musí vykládat 

v souvislosti s ustanovením dalšího zákona, který vymezuje takové příslušné evidence, ve 

                                                 
13GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Zdanění kryptoměn. [online]. [cit. 21. 09. 2018]. Dostupné z: 

http://www.simpletax.cz/files/vyjadreni_gfr_kryptomeny.pdf 
14 Viz ust. § 4 odst. 1, písm. w) ZDP 
15 Viz ust. § 4 odst. 1, písm. x) ZDP 
16 Viz ust. § 514 OZ 
17DĚDIČ, Jan, ŠOVAR, Jan, MIKULA, Ondřej. Proč podle českého soukromého práva nelze uvažovat o (ICO) 

tokenech jako o cenných papírech. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví 15-16/2018. Praha: 

C.H. Beck. 2018, s. 554. ISSN 1210-6410. 

http://www.simpletax.cz/files/vyjadreni_gfr_kryptomeny.pdf
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kterých mohou být zaknihované cenné papíry vedeny.18 Blockchain tedy splňuje hledisko 

nehmotnosti evidence, nicméně nesplňuje požadavek, aby taková evidence byla zákonem 

vytvořena nebo uznána. Troufám si tvrdit, že vzhledem k decentralizovanosti celého systému 

kryptoměn navíc tento požadavek ani splňovat nebudou. Výjimkou můžou být státem vytvořené 

kryptoměny, které by byly řízeny centrální autoritou, a ta by pro jejich správu na základě zákona 

evidenci vytvořila. Obecně tedy musím uzavřít s tím, že virtuální měny nejsou ani zaknihovaným 

cenným papírem a z toho důvodu pro ně nelze o výše uvedená zvýhodnění uplatnit. 

1.1.4. Definice dle evropského práva 

Návrh definice virtuální měny obsahuje rezoluce Evropského parlamentu, jejímž 

výsledkem by měla být směrnice novelizující směrnici o prevenci proti využití platebních 

systémů k praní špinavých peněz.19 Návrh směrnice20 vysloveně zmiňuje, že virtuální měny 

nesmějí být zaměňovány s elektronickými penězi, což potvrzuje závěry dříve vyslovené v této 

práci. Návrh dále uvádí možná využití kryptoměn, mezi která řadí, kromě prostředků platby, také 

prostředky směny, investiční nástroj, uchovatele hodnoty, nebo použitelnost ve virtuálních 

kasinech.21 Samotná definice by měla být následující: „"virtuální měny" znamenají digitální 

reprezentaci hodnoty, která není vydávána nebo zaručena centrální bankou nebo veřejným 

orgánem, nemusí být nutně připojena k legálně vytvořené měně a nemá právní postavení měny 

nebo peněz, ale je akceptována fyzickými nebo právnickými osobami jako prostředek směny a 

které lze elektronicky převádět, skladovat a obchodovat“.22 Text přitom výslovně uvádí, že cílem 

směrnice je zahrnutí všech potenciálních možností využití kryptoměn.  

1.2. Regulace kryptoměn 

Přestože se trh kryptoměn vyvíjí již od ledna 2009, kdy byla uvedena první a doposud 

nejznámější jednotka Bitcoin,23 problematika vymezení jejich právního rámce a souvisejících 

daňových aspektů začíná být aktuálním tématem až v posledních letech. Důvodem je 

                                                 
18 Viz ust. § 91 ZPKT 
19 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení 

využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a 

směrnice Komise 2006/70/ES 
20 Návrh směrnice pozměňující směrnici EU 215/849.[online]. [cit. 08. 09. 2018]Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-

0178+0+DOC+XML+V0//EN 
21 bod 10 průvodního textu tamtéž 
22 bod 18 čl. 3 tamtéž 
23MATUSZIŃSKI, Dariusz. 2018.Co je kryptoměna a jak funguje. In: Český magazín o kryptoměnách - 

Kryptomagazin.cz [online]. [cit. 13.06.2018]. Dostupné z: https://kryptomagazin.cz/co-je-kryptomena/. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0178+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0178+0+DOC+XML+V0//EN
https://kryptomagazin.cz/co-je-kryptomena/
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nepochybně fakt, že vzhledem k extrémnímu růstu kapitalizace trhu s kryptoměnami a 

souvisejícím ziskům účastníků tohoto trhu, má stát prostřednictvím finanční správy vzrůstající 

zájem o patřičné zdanění takových zisků. Dalšími podněty k rozvoji legislativního rámce úpravy 

virtuálních měn je ochrana národních měn, boj proti praní špinavých peněz a v neposlední řadě 

také zachování právní jistoty občanů a dalších daňových rezidentů, kteří se na území daného 

státu rozhodli investovat či jinak disponovat s kryptoměnami. Státní regulace jako celek je někdy 

označována za hrozbu pro kryptoměny, protože tyto vytvářejí konkurenci pro státem preferované 

fiat peníze.24 Přitom je lze v mnohých ohledech považovat za pravý opak státních peněz. Alfou a 

omegou tohoto problému je slovo decentralizace. Decentralizace jako základní atribut virtuálních 

měn, který si troufán nazvat přímo jejich definičním znakem. Decentralizace nemá žádnou 

obecně uznávanou definici, negativně jí však lze vymezit jako opak centralizace, která znamená 

řízení a kontrolu jedním celkem. Státní peníze jsou oproti tomu centralizované a na jejich 

existenci, vývoj a finanční zdraví dohlíží stát prostřednictvím centrálního regulátora - České 

národní banky. Státy po celém světě nepochybně vyvíjejí a dále budou vyvíjet snahu o regulaci 

kryptoměn. Fakticky však taková snaha naráží na technologickou vyspělost systému virtuálních 

měn a snahy o jejich regulaci jsou často úsměvné. Příkladem byla snaha o zakázání Bitcoinu 

v USA (který se ve světle tamější legislativy dal považovat za měnu), kdy regulátor nebyl 

schopný výzvu k ukončení činnosti ani případný trest adresovat žádné relevantní osobě, právě 

z důvodu neexistence centrálního vydavatele této „měny“.25 I tento případ lze použít 

k demonstraci významu decentralizace kryptoměn.  

V kontextu úpravy daní však považuji za hlavní pohnutku správce daně k řešení otázky 

zdanění virtuálních měn snahu o efektivní výběr daní a související zajištění přítoku příjmů do 

státní pokladny. 

1.2.1. Kryptoměny z pohledu zákona o některých opatřeních proti 

legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

Zatím jediným zákonem, který v České republice poskytuje definici virtuálních měn, je 

zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

(dále jen „AML“),26který poprvé zanesl úpravu virtuální měny ve znění účinném od 1. 1. 2017. 

                                                 
24STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. Bitcoin a jiné krypto peníze budoucnosti. 2., rozšířené vydání. Praha: 

GradaPublishing, 2018. ISBN 978-80-271-0742-1. s. 175 
25STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. Bitcoin a jiné krypto peníze budoucnosti. 2., rozšířené vydání. Praha: 

GradaPublishing, 2018. ISBN 978-80-271-0742-1. s. 175 
26 Viz ust. § 2 (1) písm. l) zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu 
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Je nutno podotknout, že definice je pouze pro účely tohoto zákona a nemůžeme tak mluvit o 

obecné definici, která by byla obsažena například v občanském zákoníku. AML zákon virtuální 

měnu definuje jako „elektronicky uchovávanou jednotku bez ohledu na to, zda má nebo nemá 

emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána 

jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta“. V důvodové zprávě 

k novele AML zákona,27 která tuto definici implementuje, mimo jiné stojí, že „s ohledem na 

anonymitu uživatelů a další podmínky těchto služeb je používání měny tohoto typu z hlediska 

opatření proti praní peněz a financování terorismu třeba považovat za velmi rizikové“.28 Lze zde 

tak sledovat určitou míru nedůvěry a negativity ze strany státu, což považuji vzhledem k povaze 

kryptoměn za přirozené. Je také na místě zmínit, že výše uvedenou definici AML zákon uvádí 

při stanovení povinné osoby, jíž z tohoto zákona vyplývají další povinnosti, jako je například 

povinnost identifikace, p. vedení evidence, p. hodnocení rizik nebo p. oznámit podezřelý 

obchod.29 V případě nesplnění těchto povinností hrozí uložení pokuty v přestupkovém řízení, 

jejíž maximální výše je v některých případech 10.000.000 Kč. Vzhledem k tomu, že se tato 

ustanovení týkají pouze osob, které poskytují služby, nevtahují se žádné z povinností na osoby, 

které s kryptoměnami nakládají pouze v rámci správy vlastního majetku. 

1.2.2. Anonymita a pseudonymita kryptoměn 

Jako jedna z největších výhod virtuálních měn je často uživateli jejich anonymita. 

Představa, že dispozice s kryptoměnami a související transakce jsou anonymní je však až na 

výjimky mylná. Vzhledem k tomu, že většina kryptoměn funguje na principu blockchainu, tedy 

jakéhosi řetězu, do nějž jsou veškeré transakce promítnuty a to od jeho vzniku a po celou dobu 

trvání, lze naopak jakoukoliv transakci dohledat a z tohoto hlediska lze naopak hovořit spíše o 

transparentnosti celého systému. Díky veřejné přístupnosti k informacím z blockchainu lze totiž 

v konečném důsledku dohledat každou jednotlivou transakci, která za celé roky existence dané 

kryptoměny proběhla. Takovou transakci lze přiřadit ke konkrétní kryptoměnové adrese, která se 

dá pro ilustraci přirovnat k bankovnímu účtu. Pro ilustraci si lze blockchain představit jako jednu 

velkou účetní knihu, ve které jsou uvedeny všechny transakce v dané kryptoměně a číst v ní 

                                                 
27 Zákon 368/2016 Sb. 
28DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. kterým se mění zákon 

č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s. 10-15. [online]. [cit. 11. 08. 2018]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=752 
29 NÁHLOVKSÁ, Lenka. 2018. Trestněprávní aspekty virtuálních měn. [online]. [cit. 11. 08. 2018]. Dostupné z: 

http://www.bulletin-advokacie.cz/trestnepravni-aspekty-virtualnich-men?browser=mobi 
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může každý i dálkově, protože je vedena elektronicky.30 Rozdílem oproti bankovnímu účtu je, že 

k takové adrese není uveden její majitel pod svým jménem a dalšími údaji, umožňujícími jeho 

jednoduchou identifikaci. Pokud však lze ke konkrétní adrese přiřadit další údaj typický pro 

transakce po internetu, jako je například IP adresa, dá se již mluvit o nepřímé identifikaci 

subjektu, který takovou transakci učinil, a takový subjekt může být v budoucnu s určitou 

přesností dohledán.31Příkladem je, když k provedení transakce použiji svůj osobní počítač a tím 

pádem je zde určité riziko, že v budoucnu bude zjistitelné, že právě tato IP adresa, prokazatelně 

patřící mému počítači, byla použita k odeslání konkrétního množství coinů. Celý proces takové 

identifikace zní zajisté složitě, dle mého názoru je však pouze otázkou času, než správce daně 

dosáhne takové technologické vyspělosti, že pro něj budou transakce učiněné historicky snadno 

dohledatelné. Na místě je tedy nahradit pojem anonymita pojmem pseudonymita nebo pseudo – 

anonymita. Za anonymní prvek kryptoměn lze tedy označit pouze fakt, že transakce s nimi nelze 

jednoduše přiřadit ke konkrétní osobě označené jménem a příjmením, tak jako je tomu v případě 

transakcí na bankovních účtech. 

Ačkoliv je na místě, ve světle předchozího odstavce, označit většinu kryptoměn za 

pseudo – anonymní, i ve světě virtuálních měn lze nalézt výjimky a způsoby, jak výše uvedené 

identifikovatelnosti zabránit. Nejjednodušším způsobem, který povede k zachování anonymity je 

fyzická směna kryptoměny za fiat peníze nebo zboží či služby, a to buď přímo v rámci interakce 

s jinou osobou, nebo prostřednictvím automatů (tzv. Bitcoinmaty), které nevyžadují identifikaci. 

Druhým způsobem je využití prohlížeče typu TOR,32 jehož základním atributem je právě 

nezjistitelnost správné IP adresy. Třetím způsobem je využití tzv. mixovacích služeb, nebo také 

„mixérů“ a „praček“, jejichž prostřednictvím se smísí určité množství coinů od různých 

uživatelů, které jsou následně redistribuovány ve stejném poměru, jaký byl při jejich vložení. 

Uživatel služby v důsledku toho obdrží „jiné coiny“, ale ve stejném množství, v jakém je 

vložil.33 Čtvrtým a zároveň nejpohodlnějším způsobem je investice do kryptoměn, které 

implikují mixážní službu již v základu. Pouze o těchto kryptoměnách lze hovořit jako o plně 

                                                 
30STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. Bitcoin a jiné krypto peníze budoucnosti. 2., rozšířené vydání. Praha: 

GradaPublishing, 2018. ISBN 978-80-271-0742-1. s. 109 
31FILLNER, Karel. Darkcoin je teď DASH. Anonymita plateb zaručena? [online]. 2015 [cit. 09. 08. 2018]. 

Dostupné z: https://btctip.cz/darkcoin-je-ted-dash-anonymita-plateb-zarucena/ 
32 TOR, nebo také TheOnionRouter, je komunita uživatelů, založená na principu dobrovolnosti. Uživatelé této sítě 

dobrovolně poskytují své počítače k vytvořením systému „tunelů“, jejichž prostřednictvím nedochází 

k přímému propojení jednotlivého počítače s konkrétní webovou stránkou, ale skrze síť počítačů, a je tedy 

extrémně těžko dohledatelné, která IP adresa byla originálně použita k navštívení stránky. Zdroj:About Tor. 

Tor [online]. [cit. 09. 08. 2018]. Dostupné z:https://www.torproject.org/about/overview.html.en 
33STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. Bitcoin a jiné krypto peníze budoucnosti. 2., rozšířené vydání. Praha: 

GradaPublishing, 2018. ISBN 978-80-271-0742-1. s. 150. 



 

12 

 

 

anonymních. Nejznámějšími zástupci plně anonymních kryptoměn je Monero (zkráceně 

„XMR“) a Dash (z anglického „digital cash“, původně také XCoin a Darkcoin). 

Anonymita a pseudo – anonymita virtuálních měn je jejich žádaným atributem, jelikož 

jejich vlastníkům a uživatelům zajišťuje větší či menší míru soukromí. Tento atribut však bude 

ve stejné míře jednou z největších komplikací, se kterou se správce daně při účinném určení a 

následném vymáhání daní z transakcí s kryptoměnami setká. Vše závisí na technologické 

vyspělosti prostředků, kterými bude správce daně disponovat, s čímž souvisí veřejnoprávní 

hledisko kryptoměn se zaměřením na správní a trestní rovinu. 

1.2.3. Trestněprávní aspekty se zaměřením na daňové trestné činy 

O tom, že kryptoměny hrají důležitou roli i v trestním právu vypovídá fakt, že je o nich 

zmínka v téměř každé publikaci o kybernetické kriminalitě, která v posledních letech vyšla. Při 

pohledu do české soudní judikatury nalezneme již v roce 2015 první rozsudek, který se týkal 

trestné činnosti, k jejímuž spáchání byl využit Bitcoin.34 Ačkoliv šlo o zanedbatelnou částku, 

spor byl zajímavý především tím, že se v něm soudili dva poškození a podvodník nebyl díky 

anonymitě transakce dohledán. Tento případ skvěle demonstruje, jak můžou být technologické 

vymoženosti, které s sebou kryptoměny přinášejí a které bývají označovány za jejich hlavní 

přednosti, využity i pro páchání trestné činnosti. 

Důkazem využití kryptoměn při páchání trestné činnosti jsou i objevující se rozsudky 

trestních soudů. Koncem května 2018 rozhodl Vrchní soud v Olomouci jakožto odvolací soud o 

uložení trestu 9,5 roku Tomáši J. za krádež Bitcoinů v hodnotě přesahující 16.000.000 Kč a 

souvisejícímu obchodování s drogami.35 V srpnu 2018 se Městský soud v Brně začal zabývat 

případem, kdy policista odmítl úplatek ve výši 384.000.000 Kč, který mu byl slibován za vydání 

zabaveného disku, na němž má být uloženo přes 3200 jednotek Bitcoinu (tedy při hodnotě 

v srpnu 2018 odpovídající hodnotě půl miliardy korun).36 

                                                 
34ČERNÝ, Aleš. 2015. V prvním českém Bitcoinovém sporu se soudili poškození bez podvodníka. [online]. [cit. 10. 

08. 2018]. Dostupné z: https://ekonomika.idnes.cz/fuka-nemusi-vracet-penize-za-Bitcoiny-ziskane-

podvodnikem-pa0-/ekonomika.aspx?c=A150205_165309_ekonomika_rny 
35ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. 2018. Přísnější trest za krádež Bitcoinů za 16 milionů. Soud poslal muže za 

mříže na 9 a půl roku. [online]. [cit. 11. 08. 2018]. Dostupné z:https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kradez-

Bitcoinu-soud-olomouc_1805301611_haf 
36ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. 2018. Policista odmítl úplatek 384 milionů. Hackeři chtěli, aby jim dal data s 

Bitcoiny za půl miliardy. [online]. [cit. 11. 08.  2018]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/policista-

odmitl-uplatek-384-milionu-hackeri-chteli-aby-jim/r~e61690929d3a11e8b3e20cc47ab5f122/ 

https://ekonomika.idnes.cz/fuka-nemusi-vracet-penize-za-bitcoiny-ziskane-podvodnikem-pa0-/ekonomika.aspx?c=A150205_165309_ekonomika_rny
https://ekonomika.idnes.cz/fuka-nemusi-vracet-penize-za-bitcoiny-ziskane-podvodnikem-pa0-/ekonomika.aspx?c=A150205_165309_ekonomika_rny
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kradez-bitcoinu-soud-olomouc_1805301611_haf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kradez-bitcoinu-soud-olomouc_1805301611_haf
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/policista-odmitl-uplatek-384-milionu-hackeri-chteli-aby-jim/r~e61690929d3a11e8b3e20cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/policista-odmitl-uplatek-384-milionu-hackeri-chteli-aby-jim/r~e61690929d3a11e8b3e20cc47ab5f122/
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Virtuální měny daly vzniknout i úplně novému druhu trestné činnosti, k jejímuž 

provádění byly vyvinuty zcela nové programy typu malware. Ty se zaměřují ať již na krádeže 

dat samotných, nebo také na zabrání části výpočetního výkonu počítače, který takový malware 

využívá k těžbě kryptoměn ve prospěch virtuálního útočníka. Velmi specifickým příkladem jsou 

programy ransomware (z anglického ransom – výkupné), které šifrují data v počítači 

poškozeného, který se k nim může dostat pouze po zaplacení výkupného v kryptoměnách. Tyto 

druhy trestné činnosti lze podřadit pod kybernetickou kriminalitu, kterou výstižně definuje 

Kolouch jako „jednání, namířené proti počítači, případně počítačové síti, nebo jako jednání, při 

němž je počítač použit jako nástroj pro spáchání trestného činu“.37Obecná problematika využití 

kryptoměn pro vyplacení výkupného při únosech již byla také opakovaně diskutována.38Dalším 

trestným činem, který může mít relevanci konkrétně při těžbě kryptoměn je neoprávněné 

podnikání,39 nebo ohrožování oběhu tuzemských peněz.40V kontextu této práce jsou však nejvíce 

relevantní tzv. daňové trestné činy, které trestní zákoník řadí mezi hospodářskou trestnou 

činnost. Mezi ně patří: 

 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§240 TZ) (dále jen „zkrácení 

daně“); 

 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby 

(§241 TZ) (dále jen „neodvedení daně“); 

 Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení (§243 TZ); 

 Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží (§244 TZ); a 

 Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů 

dokazujících splnění poplatkové povinnosti (§245 TZ) 

 

Z vyjmenovaných skutkových podstat bude v souvislosti s kryptoměnami v rámci daňové 

trestné činnosti naplňována nejčastěji pravděpodobně první jmenovaná, kterou zákon definuje 

následovně: 

                                                 
37KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016. ISBN 8088168155. s. 34. 
38SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. Pro 

praxi. ISBN 978-80-7380-501-2. s. 562. 
39 Viz ust. § 251 TZ 
40 Viz ust. § 239 (2) písm. a) TZ 
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Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní 

pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na 

některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři 

léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami, 

b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo 

c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. 

(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu, nebo 

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. c) ve spojení s organizovanou skupinou 

působící ve více státech. 

(4) Příprava je trestná. 

Za zmínku stojí, že trestnost přípravy v původním znění TZ nebyla a byla zavedena až 

novelou TZ z roku 2016.41 O trestný čin se tedy bude jednat, pokud pachatel zkrácením daně 

způsobí škodu alespoň 50.000 Kč, která v případě fyzické osoby odpovídá příjmu ve výši 

přibližně 330.000 Kč. Pro ilustraci lze uvést příklad vycházející z reálných čísel. Pokud investor 

nakoupil v lednu 2017, kdy cena za jednotku BTC odpovídala přibližně 1.000 USD, jedinou 

minci, kterou prodal koncem prosince stejného roku, kdy cena za jednotku vystoupala až do výše 

kolem 19.000 USD,42 činil jeho zisk 18.000 USD, což odpovídá částce přibližně 396.000 Kč (při 

použití kurzu 22 Kč/USD). Investor si tak kromě radosti z takové velmi výdělečné investice musí 

uvědomit i fakt, že v případě neodvedení daně z příjmu se již dopouští trestného činu, za který 

mu hrozí odnětí svobody. 

                                                 
41 zákon č. 163/2016 Sb. 
42 dostupné z https://coinmarketcap.com/currencies/Bitcoin/ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge3f6mjwgm
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Nelze opomenout fakt, že na tuto skutkovou podstatu se vztahuje ustanovení o účinné 

lítosti. Ze všech skutkových podstat, na něž se dle TZ ustanovení o účinné lítosti vztahuje, však 

nejspíš nenajdeme další takové, u kterého je při aplikaci tolik sporných otázek. Dle dikce TZ by 

se zde mělo použít obecného pravidlo o účinné lítosti.43 Podle něj odpovědnost za trestný čin 

zaniká, jestliže pachatel dobrovolně škodlivému následku trestného činu zamezil, nebo jej 

napravil. Slovo dobrovolně zde značí, že pachatel tak nemůže učinit až po zahájení trestního 

stíhání, případně po zjištění výsledků daňové kontroly, na níž trestní stíhání bude nepochybně 

navazovat, jelikož právě takové situace dobrovolnost jednání vylučují. „Dobrovolnost zde 

vyjadřuje svobodné rozhodnutí pachatele a vyžaduje dobrovolné aktivní jednání, které svědčí o 

změně jeho vnitřního postoje k vzniklému následku“.44 S tímto by se bez dalšího dala 

problematika účinné lítosti uzavřít, nebýt existence judikatury Ústavního soudu, který se k užití 

tohoto institutu v případě TČ zkrácení daně staví rozdílně. ÚS totiž ve svém nálezu,45 v rozporu 

s judikaturou obecných soudů, dovodil, že je nepřípustné, aby byla pro zkrácení daně a 

neodvedení daně lhůta pro uplatnění účinné lítosti rozdílná. Pro neodvedení daně totiž zákon 

stanoví speciální úpravu,46 která eliminuje nutnost prvku dobrovolnosti. Pachatel TČ zkrácení 

daně tak může uplatnit účinnou lítost až do okamžiku, než soud prvního stupně počne vyhlašovat 

rozsudek, tedy i v průběhu trestního stíhání. Takové prodloužení lhůty považuje například 

Vorlíčková za příliš velkorysé a dokonce ho označuje za podporu daňového subjektu v pokusech 

o zkrácení daní.47Zároveň je na místě podotknout, že tento judikát již byl opakovaně překonán 

judikaturou Nejvyššího soudu. Dle mého názoru je tak při posuzování možností uplatnění 

ustanovení o účinné lítosti třeba sledovat aktuální vývoj judikatury a zároveň být připraven na 

fakt, že i při projednávání daného případu se můžou jednotlivé soudy postavit k této otázce 

rozdílně. 

1.3. Lhůta pro správu daní a časové důsledky související trestné činnosti 

Hlavním cílem této práce je analyzovat postupy, jak transakce s kryptoměnami řádně 

zdanit, nicméně nelze opomenout možné důsledky neplnění daňových povinností. Správa daní a 

tedy i postup vybírání daní z kryptoměn jsou upraveny v daňovém řádu (dále jen „DŘ“),48 který 

                                                 
43 Viz ust. § 33 TZ 
44 Viz Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. února 2015, sp.zn. 8 Tdo 1049/2014-37 
45Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2009, sp. zn. IV. ÚS 3093/08 
46 Viz ust. § 242 TZ 
47VORLÍČKOVÁ, Lucie. Nový daňový řád přináší prolomení prekluzivní lhůty v případě uplatnění účinné lítosti u 

daňových trestných činů. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck. Roč. 18, č. 

11 (2010), s. 393-396ISSN 1210-6410 
48Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
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stanoví i prekluzivní lhůtu pro stanovení daně, a to 3 roky.49 Nelze však uzavřít,  že by se osoba 

povinná k odvedení daně v případě jejího neodvedení po uplynutí lhůty 3 let již neměla čeho 

obávat. Prvním z důvodů je, že zákon stanoví podmínky, při nichž se tato lhůta prodlužuje, 

přerušuje či staví.50 Zároveň je zde však stanovena podmínka, že lhůta pro stanovení daně trvá 

nejdéle 10 let, jakožto omezující podmínka pro prodlužování, přerušování či stavění tříleté lhůty. 

Uzavřít s tím, že po 10 letech se již osoba povinná k odvedení daně nemá čeho obávat, by bylo 

také chybné. V případě, že by totiž svým jednáním naplnila skutkovou podstatu trestného činu, o 

kterém bylo pravomocně rozhodnuto, má správce daně další dvouletou lhůtu pro stanovení daně. 

Toto je speciální případ, na který se nevztahuje ani maximální omezení 10 let.51 V souvislosti 

s tím je třeba zamyšlení nad důsledky promlčení trestného činu.  

Příkladem budiž trestný čin zkrácení daně, jehož promlčecí doba závisí na rozsahu 

neodvedené daně. Extrémním případem bude situace, kdy dle trestního zákoníku52 v případě 

škody alespoň 5.000.000 Kč odpovídá délka promlčecí doby 15 rokům. Za takových podmínek 

bude daň moci být doměřena i za více než 16 let po spáchání takového trestného činu (za 

předpokladu, že trestní stíhání začalo v posledním roce promlčecí doby). V případech 

pokračování v trestné činnosti nebo opakování trestného činu však může být finální délka doby 

pro doměření daně ještě delší.53 

1.4. Daň 

1.4.1. Definice a znaky daní 

V odvětví daňového práva se setkáváme s dvěma pohledy na pojem daně a to v užším a 

širším smyslu. Daní v užším smyslu rozumíme peněžitá plnění za daň označená, která naplňují 

níže uvedené znaky, zatímco za daně v širším smyslu považujeme kromě daní v užším slova 

smyslu také poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Pokud není v textu této práce výslovně 

stanoveno jinak, pojem daň je míněn jako daň v užším smyslu. 

Ačkoliv je daň termínem v českém právním a zejména podnikatelském prostředí často 

skloňovaným, paradoxně na definici tohoto pojmu narazíme v zákonech zřídka. Jediným 

                                                 
49 Viz. ust. § 148 (1) DŘ 
50 Viz ust. § 148 (2,3,4) DŘ 
51LICHNOVSKÝ, Ondřej. Daňový řád: komentář. 3. vydání 2016. Praha: C.H. Beck, 2016. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-604-3. s. 552. 
52 Viz ust. §§ 240 (3), § 34 (1) písm. b) a 138 (1) TZ 
53VORLÍČKOVÁ, Lucie. Nový daňový řád přináší prolomení prekluzivní lhůty v případě uplatnění účinné lítosti u 

daňových trestných činů. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck. Roč. 18, č. 

11 (2010), s. 393-396ISSN 1210-6410 
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zákonem, který daň definuje přímo, je daňový řád, který v § 2 odst. 3 sice klasifikuje daň jako 

určitá peněžitá plnění. Na stejném místě však také stojí, že tato definice je pouze pro účely 

tohoto zákona a není toliko obecně použitelná. Výklad je proto přenechán teorii. Například 

Bakeš je definuje tak, že „Daně jsou z hlediska právního platební povinností, kterou stát stanoví 

zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb, tj. pro veřejný rozpočet, aniž 

přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění“.54 Z důvodu absence obecné 

zákonné definice se proto při snaze o pochopení právní konstrukce daní musíme zaměřit hlavně 

na jejich znaky, z nichž některé budou specifikovány v následujícím odstavci.  

Prvním znakem, který je stanoven již na ústavní rovině v článku 11 (5) Listiny základních 

práv a svobod je zákonnost daní, tedy že daně mohou být stanoveny jen na základě zákona. 

Možnost, že by se daňový subjekt rozhodoval dle své vůle, zda daně platit či nikoliv, je těžko 

myslitelná. Povinnost platit daně označujeme jako jejich další znak – nedobrovolnost a fakt, že 

se daně nevracejí ani za ně nedostáváme konkrétní protislužbu, nazýváme nenávratnost a 

neekvivalentnost. Úhradu daní také nelze provést jinak než penězi. Povaha daní je také často 

označována za nesankční. Poslední zmíněný znak však zejména v poslední době bývá 

diskutovaný v souvislosti se snahami o zavedení progresivního zdanění, například u daní z 

příjmů, kdy takové bývá nezřídka označováno jako „sankce za úspěch“. Kompletnímu výčtu 

znaků daní se věnuje většina obecných daňověprávních publikací.55 

1.4.2. Druhy daní 

Stejně jako v případě neexistující obecné definice daní, ani v případě jejich druhů zákon 

nikde nestanoví ucelený výčet všech daní. Jednotlivé daně jsou proto upraveny v rámci tzv. 

daňového práva hmotného rozdílnými zákony. Vzhledem ke specifické povaze kryptoměn, která 

byla rozebrána v předchozí kapitole, lze narozdíl od jinak poměrně složité a neurčité 

problematiky jejich vztahu k daním, poměrně jednoduše určit, které daně jsou relevantní a které 

nikoliv. Zachováme-li tradiční dělení na daně nepřímé a přímé, z nepřímých daní je k tématu této 

práce relevantní pouze daň z přidané hodnoty. Naopak daně spotřební, vzhledem k jejich 

specifickému cílení, lze nepochybně vypustit úplně. Obdobně tomu bude u tzv. energetických 

daní a daně z hazardu. V úvahu připadají pouze určité aspekty daně z elektřiny a to 

                                                 
54BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, Petr NOVOTNÝ, 

Michael KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. s. 154. 
55 např. BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: WoltersKluwer ČR, 2013. 

ISBN 978-80-7478-045-5. s. 105 – 106. 
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s přihlédnutím ke způsobu, jakým jsou virtuální měny získávány, takzvaně těženy. Z přímých 

daní lze, jak již jejich název vypovídá, vyloučit daň z nemovitostí, daň silniční a daň z převodu 

nemovitostí. Naproti tomu důkladnému rozboru budou podrobeny daně z příjmů a prostor bude 

okrajově věnován i danění při darování, jelikož to aktuální hmotněprávní přístup ke 

kryptoměnám vyžaduje. 

1.4.3. Ideologická rovina daní v souvislosti s virtuálními měnami 

Samotný pojem daně v souvislosti s virtuálními měnami v čele s kryptoměnami má 

bezesporu právní rovinu, jejíž rozbor je středobodem této práce, nicméně v této části bych rád 

poukázal i na rovinu ideologickou, která nepochybně hrála roli při vytváření idey kryptoměn, či 

je dokonce možné ji označit za jednu z příčin jejich vzniku. Jak totiž zmiňuje i samotný autor 

nejznámější kryptoměny Bitcoin v průvodním dokumentu zúčastněnou veřejností zvaném 

„whitepaper“,56 důvodem k vytvoření této kryptoměny je potřeba vytvoření elektronického 

platebního systému, která umožňuje zúčastněným stranám provádět transakci přímo mezi nimi, 

bez potřeby účasti třetí věrohodné strany.57 Zejména tuto myšlenku vykládají například příznivci 

liberalismu a jeho krajní odnože libertarianismu jako prostředek eliminace vlivu státu či státem 

kontrolovaných nebo regulovaných institucí. S tímto výkladem úzce souvisí vztah kryptoměn a 

zdanění činností s nimi souvisejících. Pro vykreslení situace je nutno poukázat na fakt, že ne 

nadarmo jesou daňové příjmy (v širším slova smyslu) obvykle uváděny na prvním místě při 

popisu jednotlivých druhů příjmů veřejných rozpočtů,58 jelikož v posledních letech tvoří mezi 80 

– 90 % příjmů těchto rozpočtů.59 Tyto příjmy jsou proto absolutně nezbytné pro ekonomické 

zajištění funkcí státu a dá se vyvozovat, že snížení těchto příjmů má značný vliv na následnou 

ekonomickou sílu státu, což právě příznivci libertarianismu a podobných politických ideologií 

vítají. Dále například Karfíková uvádí, že „uhrazení daně vůči veřejnému rozpočtu znamená vždy 

majetkovou újmu daňového subjektu na straně jedné a majetkový prospěch veřejného rozpočtu 

na straně druhé“,60 což se dá použít jako podpůrný argument pro kritiku daní obecně. Na 

stejném místě je však nutno poukázat na fakt, že i kdyby čtenáře napadala obecná možnost 

požadovat náhradu takové újmy, není taková úvaha správná, jelikož se jedná o případ újmy 

                                                 
56NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System: 1. Introduction [online]. p. 1., 1-9 [cit. 

21.06.2018].  Dostupné z:https://Bitcoin.org/Bitcoin.pdf. 
57 Tamtéž, s. 1. 
58 Srov. BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: WoltersKluwer ČR, 2013. 

ISBN 978-80-7478-045-5. s. 27. 
59 Přehled státního rozpočtu | Monitor. [online]. [cit. 21.06.2018].  Dostupné 

z: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/statni-rozpocet/. 
60KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. Právní 

monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. s. 157. 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://monitor.statnipokladna.cz/2018/statni-rozpocet/
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právem aprobované. Důvodem proč zmiňuji tento rozpor mezi přínosností a potřebností daní na 

straně jedné a jejich uvažovanou škodlivostí a nadbytečností na straně druhé je fakt, že 

kryptované systémy virtuálních peněz a obdobné technologie jsou vzhledem ke své 

technologické vyspělosti schopny výběr daní a tím pádem i vliv státu omezit.A to z důvodu, že 

takové jsou pseudo - anonymní či plně anonymní, což může značně omezit či dokonce úplně 

vyloučit vymahatelnost daňových povinností s nimi souvisejících.  
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2. Daň z příjmů fyzických osob 

Zdanění příjmů fyzických osob je problematikou, která se bezesporu dotýká každého 

běžného uživatele, který ve větším či menším množství obchoduje s kryptoměnami. Obecně se 

dá říci, že transakce s kryptoměnami podléhají zdanění nehledě na jejich objem, ačkoliv i 

v českém daňovém právu lze nalézt výjimky, na jejichž základě lze při splnění zákonem daných 

podmínek související daňovou zátěž minimalizovat či ojediněle úplně vyloučit.  

2.1. Relevantní druhy příjmů dle zákona o daních z příjmů 

Zákon o daních z příjmů v §3 (1) stanoví, že předmětem daně z příjmu fyzických osob 

jsou: 

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), 

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), 

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), 

d) příjmy z nájmu (§ 9), 

e) ostatní příjmy (§ 10). 

V následujících řádcích se pokusím pomocí stručné argumentace vyřadit ty druhy, které 

jsou pro spojitost s kryptoměnami zřejmě nerelevantní a naopak ty, jejichž relevance je vysoká a 

jimž bude věnován v této kapitole patřičný zájem. Na začátek je třeba podotknout, že z výše 

uvedeného výčtu lze bez dalšího vzhledem k jejich jasnému zaměření jako nesouvisející vyloučit 

pouze příjmy z nájmu. 

2.1.1. Příjmy ze závislé činnosti 

Příjmům ze závislé činnosti se budu v této práci věnovat pouze okrajově. Dle mého 

názoru je nelze nicméně označit za nesouvisející ze dvou důvodů. Prvním důvodem je fakt, že 

v dnešní době existují společnosti, jejichž podnikání je kompletně založeno na obchodování 

s kryptoměnami a tyto nepochybně zaměstnávají pracovníky, jejichž příjem se dá vzhledem 

k tomu označit za odvislý od podnikání s kryptoměnami. Zdanění takového příjmu však nenese 

žádné speciální znaky, které by ho odlišovaly od běžného zdanění příjmů zaměstnanců a proto je 

faktická spojitost s kryptoměnami daňověprávně nerelevantní. Zajímavějším je však druhý 
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důvod, kterým jsou dnes již neojediněle existující případy, kdy si zaměstnanci svůj příjem 

nechávají vyplácet namísto v penězích právě v kryptoměnách. Dle § 3 odst. 2 se příjmem rozumí 

nejen příjem peněžní, ale i nepeněžní, včetně takového, k jehož dosažení došlo směnou. 

Z pracovněprávního hlediska stojí za zmínku, že u zaměstnanců pobírajících plat, tedy 

zaměstnanců státu či dalších veřejných institucí, zákoník práce61 nepřipouští jinou možnost 

výplaty, než formou peněžitého plnění. Oproti tomu zaměstnanci soukromého sektoru, tedy ti, 

kteří pobírají mzdu, mohou být kromě peněžitého plnění odměněni i naturální mzdou. Za 

předpokladu, že by se o režim naturální mzdy jednalo, nemůže zaměstnavatel zaměstnanci 

posílat takovou formou celou mzdu a stále tak zbude část, jíž je nutno poskytnout 

v penězích.62Jedním z důvodů, proč musí být zachována alespoň část výplaty v penězích, je 

ochrana jejich oběhu jakožto zákonného platidla.Otázka, jestli by odměnu v kryptoměnách bylo 

možno podřadit pod naturální mzdu, spadá do oblasti práva pracovního a z toho důvodu jí zde 

nebudu věnovat více pozornosti a pouze zde vytvořím prostor pro její budoucí rozbor. Dále však 

Pelc například uvádí, že „příjmy mohou být peněžní i nepeněžní (§3 odst. 2 Dpříj), mohou 

spočívat v poskytnutí konkrétní individuální výhody vykonavateli funkce, jež je penězi 

ocenitelná“.63 Dle mého názoru však v praxi spíše výplata v kryptoměnách funguje (vzhledem 

k extrémní volatilitě kryptoměn, která prakticky vylučuje stanovení mzdy přímo v jejich 

jednotkách) tak, že zaměstnanec má stanovenou mzdu klasickým způsobem, tedy celou 

v penězích, a až po vzniku nároku na její vyplacení (tzv. čistou mzdu, kdy související daně a 

příspěvek na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění byly již odvedeny v klasické měně) mu ji 

zaměstnavatel dle předem určených pravidel převede na jednotky kryptoměny, které mu 

následně pošle. Vzhledem k výše uvedenému lze uzavřít, že i v případě, že by byla 

v kryptoměnách vyplacena celá hrubá mzda (nehledě na povinnosti, které by v takovém případě 

zaměstnavatel porušoval) takováto forma výplaty v kryptoměnách splňuje definici příjmu dle 

ZDP a z toho důvodu by měla být příslušným způsobem daněna. Prakticky však bude daněn 

pouze případný kurzový rozdíl při dalším nakládáním s kryptoměnou, jelikož zaměstnanec 

fakticky kryptoměnu nakoupil prostřednictvím zaměstnavatele a jejím příjmem samotným mu 

tudíž nevzniká žádný další zisk. S obdobnými závěry o výplatě naturální mzdy a výplatě mzdy 

                                                 
61Viz ust. § 109 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. 
62Viz ust. § 119 odst. 1 tamtéž. 
63Pelc, V. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckova edice komentované 

zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 156. 
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v kryptoměnách obecně se lze setkat i v příspěvcích účetních věnujících se této problematice 

dlouhodobě.64 

2.1.2. Příjmy ze samostatné činnosti 

Při snaze o zařazení operací s kryptoměnami pod správný daňový režim nemusí být nutně 

na prvním místě získání jasné odpovědi na otázku povahy kryptoměn. Příkladem je právě oblast 

příjmů ze samostatné činnosti, kdy není rozhodující co je to kryptoměna, ale jakou povahu má 

činnost, jejímž předmětem nakládání s ní je. Z daného výčtu příjmů, jež ZDP65 upravuje, 

připadají v úvahu dva a to b) příjem ze živnostenského podnikání a c) příjem z jiného podnikání 

neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění. Druhý ze 

zmíněných je však uveden pro režim příjmů z podnikání podle zvláštních předpisů, než je 

živnostenský zákon.  

V situaci, kdy v českých zákonech těžko hledáme i pouhou definici kryptoměn, nepřipadá 

v úvahu, že by byla související podnikatelská činnost specificky upravena taktéž. Z toho důvodu 

musíme za pomoci obecných ustanovení dovodit, že jediným režimem, kdy budeme provozovat 

takovou podnikatelskou činnost, bude za splnění podmínek živnostenského zákona.66 Následující 

paragraf poté stanoví okruh činností, které živností nejsou. Problematičnost této konstrukce je 

spatřována v její neuniverzálnosti a spočívá v tom, že zákonodárce musí jmenovitě 

vyjmenovávat vyloučené činnosti a tím pádem postupně přidávat nové. Takové změny musí 

projít legislativním procesem, čehož důsledkem je pomalá reakceschopnost na aktuální poměry. 

Tuto odbočku do teorie živnostenského práva lze uzavřít s tím, že v případě podnikání 

s kryptoměnami na základě živnostenského zákona bychom patrně došli k zařazení mezi obory 

živnosti volné. V této souvislosti je však nutno poukázat na fakt, že o zdanění příjmů dle 

ustanovení o danění příjmů ze samostatné činnosti půjde pouze ve specifických případech, kdy 

budou překročeny meze správy vlastního majetku (problematice správy vlastního majetku se 

bude věnovat kapitola o zdanění ostatních příjmů). Jedním z takových případů je těžba 

kryptoměn. Právě v této situaci převáží hledisko aktivní činnosti.67 Tento názor podpořila i česká 

finanční správa slovy „zdanitelným příjem z pohledu daní z příjmů je až zpeněžení vytěžených 

                                                 
64Např. TRNKOVÁ KOCOURKOVÁ, Hana. 2018. Kryptoměny v účetnictví a daních. [online]. [cit. 2.08.2018]. 

Dostupné z: https://www.alza.cz/jak-zdanit-prijmy-z-kryptomen 
65Viz ust. § 7 odst. 1 a 2 ZDP. 
66 Viz ust. § 2 zákona č. 495/1991 Sb., zákon o živnostenském podníkání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
67HANYCH, Michal, DRGOVÁ, Anna, GREMLICA, Michal. 2018. Zdanění kryptoměn. Dostupné 

z: http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf, s. 7. 

https://www.alza.cz/jak-zdanit-prijmy-z-kryptomen
http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf


 

23 

 

 

Bitcoinů nebo jejich směna za jiné zboží nebo služby“,68 kdy však zároveň poukázala na fakt, že 

samotné vytěžení ještě není momentem zdanitelného plnění. Z citovaného vyjádření totiž mimo 

jiné jasně vyplývá, že zdanitelným příjmem není samo vytěžení kryptoměny, ale až následná 

dispozice s ní. 

V souvislosti s tímto druhem podnikání vyvstává také otázka výpočtu základu daně, 

konkrétně odečitatelných výdajů. Při těžbě, nebo specifičtěji ověřování dat pro třetí strany, se 

jedná o volnou živnost a náplní je zpracování dat,69 lze dle zákonného zařazení uplatnit buď 

paušál ve výši 60%,70 nebo skutečné výdaje, která mohou zahrnovat spotřebované energie, 

pořizovací cenu grafických karet a jiných nezbytných zařízení, nebo nájmy prostor. Domnívám 

se však, že výše uvedený případ nemusí být jediný. Troufám si dokonce tvrdit, že doba, kdy se 

objeví první samozvaní investiční poradci specializovaní na investice do kryptoměn, se blíží, 

pokud již nenastala. Obdobně jako v případě investičních zprostředkovatelů (jejichž příjmy jsou 

daněny v režimu § 7 ZDP právě jako příjmy z  podnikání podle jiného než živnostenského 

zákona, což by mohlo být pro zákonodárce vodítkem k budoucí úpravě), vykazují takoví poradci 

za předpokladu soustavnosti znaky samostatné činnosti. V úvahu připadá označení takové 

činnosti jako živnost volná a z konkrétních oborů poté obory označené čísly 47, 60 nebo 

„univerzální“ 8071 (zde však paradoxně v úvahu připadá uplatnění vyššího paušálu, tedy 60%, 

než v případě licencovaných investičních zprostředkovatelů, jimž zákon stanoví pouze 40%).72 

Oba zmiňované případy tedy dávají podnikateli možnost, aby při výpočtu základu daně uplatnil 

výdaje, které mu při dosažení zisku vznikly, což lze obecně považovat za výhodu. Nelze však 

také zapomenout na povinnost přihlásit se k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. 

2.1.3. Příjmy z kapitálového majetku 

Vzhledem k definici a zařazení kryptoměn vymezených výše lze hned na začátek uvést, 

že kryptoměny nenaplňují znaky cenných papírů a z toho důvodu ani příjmy z nich obecně 

nemůžou být považovány za druh kapitálových příjmů. Stejně jako v případě příjmů ze závislé 

činnosti, i v případě příjmů z kapitálového majetku lze uvažovat o schématu, kdy by zdanění 

                                                 
68NEK, ČTK. 2018. Výnosy z těžby i prodeje Bitcoinů podléhají podle Finanční správy zdanění [online]. [cit. 

25.06.2018].  Dostupné z:https://www.info.cz/byznys/vynosy-z-tezby-i-prodeje-Bitcoinu-podlehaji-podle-

financni-spravy-zdaneni-26324.html. 
69HANYCH, Michal, DRGOVÁ, Anna, GREMLICA, Michal. 2018. Zdanění kryptoměn. Dostupné 

z: http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf, s. 11. 
70 Viz ust. § 7 odst. 7 ZDP 
71SEZNAM OBORŮ ČINNOSTÍ NÁLEŽEJÍCÍCH DO ŽIVNOSTI VOLNÉ „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY 

NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA“[online]. [cit. 25.06.2018].  

Dostupné z:https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/28675/62240/647135/priloha021.pdf. 
72 Viz ust. § 7 odst. 7 d) ZDP 

https://www.info.cz/byznys/vynosy-z-tezby-i-prodeje-bitcoinu-podlehaji-podle-financni-spravy-zdaneni-26324.html
https://www.info.cz/byznys/vynosy-z-tezby-i-prodeje-bitcoinu-podlehaji-podle-financni-spravy-zdaneni-26324.html
http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf
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v tomto režimu mělo souvislost s kryptoměnami. Z výčtu příjmů § 8 odst. 1 ZDP lze zmínit 

písmeno a). Toto ustanovení specifikuje podíly na zisku, které se před účinností zákona o 

obchodních korporacích označovaly za dividendy73 (dnes „podíl na zisku“). Vzhledem k tomu, 

že § 8 odst. 1 ZDP ještě před samotným výčtem příjmů uvádí výjimky pro situace upravené §§ 6 

a 7, lze v této souvislosti uvažovat o případu, že by akcionář danil příjmy, které mu byly 

vyplaceny na základě vlastnictví akcií akciové společnosti, která podniká v oblasti kryptoměn 

(např. burza). Stejně jako v případě zdanění příjmů ze závislé činnosti je však předmět podnikání 

společnosti z hlediska zdanění popisovaných příjmů daňověprávně nerelevantní. K obdobným 

závěrům lze dojít i v případě snahy o aplikaci dalších případů spadajících mezi příjmy 

z kapitálového majetku (např. příjem ze svěřenského fondu, který spravuje v něm vyčleněné 

portfolio kryptoměn). Stojí za zmínku, že v posledních letech zazněly i názory, že by se příjmy 

z kryptoměn měly danit právě v tomto režimu.74 Vzhledem k následným vyjádřením státních 

orgánů a obecnému pokroku v oblasti právního zařazení kryptoměn lze takový závěr považovat 

za chybný. 

2.2. Ostatní příjmy 

Vzhledem k výše uvedeným rozborům možností zdanění dle konkrétních ustanovení ZDP 

nelze než dojít k závěru, že majoritní část příjmů z kryptoměn bude v dnešní době zařazena do 

zbytkové kategorie ostatních příjmů dle § 10 ZDP. V dnešní době lze tento závěr vyslovit 

k nelibosti některých investorů a obchodníků s těmito instrumenty, kteří se snaží o jinou právní 

definici kryptoměn, tak aby se zdálo, že zdanění vůbec nepřipadá v úvahu. Příkladem budiž 

snaha o přirovnání kryptoměn k běžným měnám, a to z důvodu, že zhodnocení měny nepodléhá 

zdanění.Obdobně pokus o zadefinování a související osvobození příjmů, jako je tomu u akcií.75 

Tyto závěry však musím, vzhledem k výše uvedeným poznatkům o právní povaze 

kryptoměn,považovat za nesprávné. 

2.2.1. Definice ostatních příjmů 

Definici a příklady příjmů, na něž dopadá režim tohoto ustanovení, nalezneme přímo 

v prvním odstavci §10 ZDP. Jednotlivé příklady jsou však pouze demonstrativního charakteru, 

                                                 
73PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 254. 
74MERENDA, David. Vzduchoprázdno kolem Bitcoinu. Právní rádce, XXII. Praha: Economia. 2014. č. 7. s. 42-45. 

ISSN 1213-7693. 
75HANYCH, Michal, DRGOVÁ, Anna, GREMLICA, Michal. 2018. Zdanění kryptoměn. Dostupné 

z: http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf, s. 5. 

http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf
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což zákonodárce dal jasně najevo použitím slova „zejména“. Argument, že příjmy z kryptoměn 

nelze danit podle tohoto paragrafu z důvodu jejich neuvedení tedy neobstojí, jelikož výčet není 

úplný a pro použitelnost tohoto ustanovení musíme hledat obecný znak. Rozhodujícím kritériem 

pro příjmy spadající do režimu § 10 ZDP je totiž fakt, že dochází ke zvýšení majetku.76 Je také 

nutno podotknout, že v souladu s judikaturou ústavního soudu77 se nejedná pouze o zvýšení ve 

formě peněz, ale obecně, s čímž souvisí také otázka oceňování majetku.  

Typickým příkladem negativního vymezení je další důležitá podmínka, že se nesmí 

jednat o příjmy obsažené v předcházejících §§6 – 9 ZDP. To nicméně neznamená, že by příjem 

na základě určitého právního titulu musel být vždy daněn pouze jedním způsobem. Uváděným 

příkladem je příjem FO, která vykonává práce stanovené v příkazní smlouvě.78 Dle dalších 

okolnosti totiž takový příjem může naplňovat znaky nejen § 6, ale i § 7 a § 10 ZDP.79 

K demonstraci naplnění znaků například Pelc uvádí, že za ostatní příjmy lze považovat i příjmy 

z prostituce, které nepochybně naplňují oba obecné znaky §10 ZDP – zvýšení majetku a 

nezařaditelnost pod §§ 6 – 9 ZDP. Jak dále poukazuje, jsou však takové příjmy daňově 

nespravovatelné.80 Právě aspektům spravovatelnosti příjmů z kryptoměn se věnuji již 

v předchozích částech práce. 

2.2.2. Rozlišení příjmů ze samostatné činnosti a ostatních příjmů 

Ačkoliv to není v zákoně přímo zmíněno, dalším významným znakem je nesoustavnost 

takových příjmů. Právě nesoustavnost je dle judikatury Nejvyššího správního soudu hlediskem, 

podle kterého se rozlišuje podřazení příjmů pod režim §7 nebo §10 ZDP.81V situaci, kdy je 

člověk pro těžbu kryptoměn vybaven několika stroji, které zajišťují dostatečný výkon a jsou za 

tímto účelem neustále zapnuté, dopadá následně na takový příjem z prodeje či směny daň 

dle režimu §7 ZDP. Domnívám se, že jinak tomu bude v případě, kdy na svém osobním počítači 

čas od času spustím těžební program (nehledě na fakt, že při dnešních nárocích na výkon je těžba 

na osobním počítači prakticky nemožná). Takový případný příjem totiž naplní znak 

                                                 
76PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 285. 
77Nález Ústavního soudu ze dne 29. května 2006, sp. zn. IV. ÚS 650/05. 
78Viz ust. §2430-2444 zákona OZ 
79Blíže viz PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 288. 
80PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 289. 
81Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. prosince 2007, č. j. 9 Afs 82/2007-77. In PELC, 

Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 285. 
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příležitostnosti a bude z toho důvodu daněn dle § 10 ZDP. Podobným pohledem na rozlišovací 

kritéria může být hledisko aktivní činnosti, které právě v případě těžby kryptoměn převažuje.82 

Jinak je tomu v situaci, kdy kryptoměny netěžíme, ale pouze s nimi spekulujeme. Spekulací je 

myšlen nákup prostřednictvím tzv. burz, nebo přímo od jiných osob a následný prodej obdobným 

způsobem. V takovém případě se totiž jedná o správu vlastního majetku. Zde se domnívám, že o 

správu vlastního majetku se logicky jedná pouze v případě, že k nákupu kryptoměn používám 

vlastní prostředky. V případě zprostředkování nákupu jiné osobě a za její finanční prostředky by 

se již mohlo dojít k naplnění znaků podnikání, vedoucí ke vzniku povinnosti získat příslušné 

živnostenské oprávnění a přihlásit se k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. 

2.3. Definice příjmu, prodej kryptoměn a zdanění směny kryptoměny za 

jinou kryptoměnu 

Na první pohled banální otázka „co je to příjem?“ se v případě zdanění kryptoměn stává 

často předmětem sporů, zejména kvůli snaze najít pro kryptoměny takové zařazení, které by 

jejich zdanění minimalizovalo nebo v ideálním případě úplně vyloučilo. V odpovědi na tuto 

otázku nemají jasno ani přední světové poradenské firmy, které často bývají průkopníky při 

stanovení nových přístupů ke vznikajícím otázkám v oblasti zdanění.83 

Základ odpovědi na otázku povahy příjmu lze nalézt přímo v zákoně,84 nicméně je třeba 

podotknout, že se nejedná o definici,85 ale o obecné znaky společné pro všechny druhy příjmů 

dle ZDP. Zákon zde stanoví, že kromě příjmů peněžních se jedná i o příjmy nepeněžní a dále 

uvádí, že těchto příjmů může být dosaženo i směnou. Specifickým znakem pouze pro příjmy dle 

§ 10 ZDP (a pouze pro ně) je dále skutečnost, že došlo ke zvýšení majetku.86 Ve světle 

zmíněných znaků lze tak uvažovat o třech situacích: 

1. Prodej kryptoměny za fiat (běžnou měnu) – základní schéma dispozice nastávající 

u osob, které využívají hlavně investičního potenciálu kryptoměn. Takový příjem 

nepochybně zdanění podléhá. 

                                                 
82HANYCH, Michal, DRGOVÁ, Anna, GREMLICA, Michal. 2018. Zdanění kryptoměn. Dostupné 

z: http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf, s. 7. 
83REDAKCE  E15. 2018. Danit se musejí i výnosy z kryptoměn. Čtěte, jak na to. [online]. [cit. 28.06.2018].  

Dostupné z: https://www.e15.cz/kryptomeny-dane 
84 Viz ust. § 3 odst. 2 ZDP 
85Blíže viz PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova 

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 34. 
86PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 292 
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2. Směna kryptoměny za zboží či služby – pro ilustraci uvedu příklad nákupu kávy 

v oblíbené pražské kavárně Paralelní Polis, kde se dá platit pouze prostřednictvím 

kryptoměn. První den v měsíci si přímo v kavárně zaměním 1000 Kč za jednotky 

Litecoin (dále jen „LTC“). Bezprostředně poté si koupím kávu v hodnotě 100 Kč, 

resp. směním za ní odpovídající množství LTC. V danou chvíli pravděpodobně 

k žádnému příjmu nedošlo. Jak však vypadá situace, kdy přijdu na kávu znovu za 

dva týdny, během nichž došlo k nárůstu ceny LTC o 10%? Zbývající hodnota 

neutracených LTC vzhledem k růstu jejich hodnoty činí 990 Kč. Koupím i stejnou 

kávu v hodnotě 100 Kč. V tuto chvíli však již směňuji LTC, za které jsem 

původně utratil přibližně 91 Kč. Ačkoliv se jednalo o nepeněžní plnění, procesem 

ocenění dojdu k závěru, že o zbývajících přibližně 9 Kč se v okamžiku směny můj 

majetek zvýšil.  Lze je tedy označit za můj příjem a domnívám se, že správně by 

měl být takový příjem zdaněn. Jelikož celá vykreslená situace působí dosti 

absurdně, považuji za vhodné, aby zákonodárce v budoucí úpravě stanovil určitý 

limit, např. 1000 Kč, přičemž transakce nepřesahující tento limit by mohly být od 

daně z příjmů výslovně osvobozeny. Argumentem pro zavedení takové výjimky je 

zejména teoretická rovina daní, kdy je zmiňován princip účinnosti daní.87 Ve 

světle tohoto principu považuji náklady na správu a evidování takové daně v tak 

nízké částce za vyšší, než je její výnosnost. 

3. Směna kryptoměny za jinou kryptoměnu – obdobně jako v případě směny za 

zboží či službu bude i v tomto případě důležité hledisko oceňování a značná 

proměnlivost hodnoty kryptoměn v čase, označovaná jako volatilita. Na rozdíl od 

kávy totiž nelze pevně stanovit jejich hodnotu a vždy je nutné zjišťovat přepočtem 

jejich cenu v okamžiku směny. Pro demonstraci opět uvedu hypotetický příklad. 

Opět volím variantu nákupu LTC v hodnotě 1000 Kč v prvním dni měsíce, 

tentokrát však ne v kavárně, ale prostřednictvím burzy. V důsledku jeho 

zhodnocení o 10% v průběhu dvou týdnů uznám za vhodné všechny původně 

zakoupené LTC prodat. Zároveň se rozhodnu, že raději než přímý prodej zvolím 

investici do jiné kryptoměny, například Monero (dále jen „XMR“), jelikož 

očekávám i jeho brzké zhodnocení. Burzy obvykle možnost směny kryptoměny 

přímo za jinou kryptoměnu umožňují. Z hlediska daní však tato směna neprobíhá 

                                                 
87KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. Právní 

monografie. ISBN 978-80-7552-935-0. s. 145. 
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přímo, ale lze si ji představit tak, že ve stejném okamžiku LTC prodám za fiat 

měnu a současně za celou částku obdrženou z prodeje nakoupím XMR. Částka 

utržená za LTC je 1100 Kč a příjem z prodeje je 100 Kč. Těchto 100 Kč tedy 

tvoří základ daně a 15 Kč by tedy mělo být odvedeno státu, přičemž „čistý zisk“ 

z prodeje LTC je pouze 85 Kč a celková částka zbývající na nákup XMR je 1085 

Kč. Fakt, že za celou částku okamžitě nakoupím XMR v tomto okamžiku nehraje 

roli, jelikož jejich hodnota mě bude zajímat až v momentu, kdy budu v budoucnu 

obdobným způsobem tato XMR prodávat či měnit. Pro účely budoucího prodeje 

však budu potřebovat znát jejich přesnou pořizovací hodnotu. 

Lze předpokládat, že právě vzájemná směna kryptoměn bude do budoucna 

znamenat z pohledu finanční správy největší problém. Vzhledem k absenci prvku 

faktických peněz neboli fiat měn, a souvisejících bankovních převodů je případná 

transakce, při níž je například XMR přímo směňováno za LTC, velmi těžko 

dohledatelná. Vzpomenout lze i fakt, že již v dnešní době jsou vyvíjeny systémy, 

které umožňují decentralizovanou směnu kryptoměn (tzv. atomickou směnu), bez 

nutnosti ověření důvěryhodnou třetí stranou. Takové systémy případnou 

zjistitelnost transakce spočívající ve vzájemné směně kryptoměn takřka 

vylučují.88 

2.4. Základ daně z příjmů FO 

Příklady předestřené v předchozím bodu slouží primárně k demonstrování možností, 

jakými se dá s kryptoměnami disponovat. Pro osoby, které kryptoměny vlastní a provádějí 

související transakce je však kromě samotného zisku dále důležitá informace, jakou daň mají 

vlastně odvést, aby jednaly v souladu s právním řádem a vyhnuly se případným sankcím za 

neodvedení či nesprávné odvedení daně, které jim ze strany správce daně hrozí. Z výše 

uvedených příkladů je možno vyčíst i základní pravidla, jaká použijeme při stanovení základu 

daně z příjmů. V tomto případě však lze obecnou definici nalézt přímo v ZDP, který stanoví, že 

„základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období 

přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení,...“.89 Základ 

daně může být dále specifičtěji upraven v rámci ustanovení o jednotlivých druzích příjmů dle 

                                                 
88Příkladem je peer – to – peer systém Coincer, jež důkladně rozebral Michal Zima ve své práci „Coincer: The 

Decentralized Cryptocurrency Exchange“. [online]. [cit. 28.08.2018].  Dostupné z:: 

https://is.muni.cz/th/b8pdf/master_thesis.pdf.  
89 Viz ust. § 5 odst. 1 ZDP 
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ZDP.Základem daně je tedy v případě spekulování s kryptoměnami částka, za kterou je 

kryptoměna prodána, ponížená o částku, za kterou byla nakoupena. Toto schéma funguje za 

předpokladu, že je transakce učiněna se ziskem. 

Informovaného čtenáře zajisté napadne, zdali je možné v případě prodělečné transakce 

uplatnit daňovou ztrátu, která je specifikem daňových přiznání k dani z příjmů.90 Zákon však 

v případě ostatních příjmů uplatnění daňové ztráty výslovně vylučuje.91 I zde však připadá 

v úvahu situace, kdy by se ztráta při spekulaci s kryptoměnou dala fakticky využít. Klíčem je 

diverzifikace při investování. Pokud totiž investor vloží prostředky do více druhů kryptoměn, má 

určitou šanci, že i když bude investice do jedné z nich ztrátová, investice do druhé bude naopak 

zisková. V případě prodeje obou tak část zisku, který by normálně vytvářela zdanitelný základ, 

může být snížena či úplně pokryta ztrátou.92 

K jiným závěrům lze dojít v případě operací s kryptoměnami v rámci podnikání, 

nejčastěji tedy při jejich těžbě. Jak už jsem uvedl, samotné vytěžení kryptoměny nezakládá 

daňovou povinnost. Ta vzniká až v momentu následného prodeje či směny takto vytěžených 

kryptoměn. Vzhledem k faktu, že takový příjem je daněn dle ustanovení o příjmu ze samostatné 

činnosti, lze v tomto případě odečíst od základu daně veškeré výdaje dle výše uvedené zákonné 

definice základu daně. Lze tedy odečíst náklady na energie, nájmy i výpočetní techniku a to buď 

přímým vykazováním, nebo použitím paušálu ve výši 60%.93 Příkladem může být situace, kdy 

podnikatel, jehož činnost spočívá v těžbě kryptoměn a je tedy zařazena pod příslušný obor 

činností náležejících do živnosti volné, v jednom měsíci vytěžil Bitcoiny v hodnotě 250.000 Kč. 

Výdaje za nájmy prostor byly 40.000 Kč, za nájem výpočetní techniky 50.000 Kč a za spotřebu 

elektrické energie 30.000 Kč. Celkové výdaje na dosažení zisku byly 120.000 Kč a základ daně 

je tedy 130.000 Kč. V případě, že podnikatel za účelem realizace tohoto příjmu zaměstnával dále 

například IT technika, lze dle mého názoru do výdajů zahrnout i jeho mzdu. 

                                                 
90DVOŘÁKOVÁ, Veronika, Marcel PITTERLING a Hana SKALICKÁ. Zdaňování příjmů fyzických a právnických 

osob 2017. 2. vydání, Praha: WoltersKluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-538-3. s. 132 
91 Viz ust. § 10 odst. 4 ZDP 
92HANYCH, Michal, DRGOVÁ, Anna, GREMLICA, Michal. 2018. Zdanění kryptoměn. Dostupné 

z: http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf, s. 9. 
93Tamtéž, s. 11. 

http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf


 

30 

 

 

2.5. Stanovení základu daně při spekulacích s kryptoměnami, FIFO, 

vážený průměr 

Ve všech hypotetických příkladech uvedených výše byly uvedeny částky a podmínky tak, 

aby se na nich daly jednoduše demonstrovat základní principy, které byly rozebírány 

v jednotlivých bodech. Reálná praxe však obvykle takto jednoduchá není, ať už z důvodu 

komplikovanějších částek, množství transakcí, jež jsou následně v daňovém přiznání 

zohledněny, nebo dalších problémů a komplikací, které kryptoměny, vzhledem ke svojí 

pokročilé technologické vyspělosti, přinášejí. Nejjednodušším případem je, když investor 

kryptoměny za určitou částku v konkrétní den nakoupí, a následně v budoucnosti se ziskem 

v jeden okamžik všechny prodá. Takový investor bude danit dle ustanovení o ostatních příjmech. 

Stanovení základu daně bude v takovém případě velmi jednoduché. Složitější se situace stává ve 

chvíli, kdy pro nákup a prodej nezvolíme vždy pouze jeden konkrétní okamžik, ale činíme tyto 

kroky postupně. Jak však při následném prodeji určíme pořizovací cenu? Pro adekvátní odpověď 

je třeba nahlédnout do předpisů upravujících účetnictví. Z nich postupně vyčteme, že lze použít 

dva postupy – vážený aritmetický průměr a tzv. „první do skladu – první ze skladu“ (dále jen 

„FIFO“94).95 Na následujících příkladech se pokusím demonstrovat užití jednotlivých metod a 

praktické dopady na rozsah daňového zatížení. 

V obou případech budu pro zjednodušení vycházet ze stejného smyšleného příkladu, 

uvedeného dále. Začátkem roku nakoupil investor 10 BTC za cenu 20.000 Kč(celkem tedy 

200.000 Kč). Začátkem léta stejného roku se rozhodl, i přes růst ceny, dále investovat a zakoupil 

dalších 20 BTC za cenu 50.000 Kč (celkem tedy 1.000.000 Kč). Koncem roku se investor 

rozhodl 5 BTC prodat za celkovou cenu 1.500.000 Kč. 

Dle metody FIFO je postup takový, že se první prodávají ty BTC, které byly také první 

nakoupeny. V uváděném případě tedy dochází k prodeji BTC, které investor nakoupil začátkem 

roku. Postup by vypadal následovně: 1.500.000 – 5 x 20.000 (pořizovací náklady prodávaných 

BTC) = 1.400.000 Kč. Daň ve výši 15% odpovídá částce 210.000 Kč. 

Dle metody váženého aritmetického průměru se však postupuje tak, že se cena 

prodávaných BTC spočítá jako průměrná cena všech vlastněných coinů. Investor vlastní před 

                                                 
94Z anglického „first in – first out“ 
95Tyto dvě možnosti výslovně upravovalo např. původní znění Českého účetního standardu č. 15 – Zásoby. [online]. 

[cit. 07.07.2018].  Dostupné z:https://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-

standardy/podnikatele/015.aspx 

 

https://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/015.aspx
https://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/015.aspx
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prodejem 30 BTC, jejichž celková pořizovací cena byla 1.200.000. Kč. Průměrná pořizovací 

cena jednoho BTC odpovídá částce 40.000 Kč. Postup výpočtu daně je následující: 1.500.000 – 

5 x 40.000 (průměrná pořizovací cena prodávaných BTC) = 1.300.000 Kč. Daň při zohlednění 

sazby 15% odpovídá částce 195.000 Kč. 

Rozdíl mezi částkou daně je v daném případě 15.000 Kč, což odpovídá přibližně 7% 

navýšení v případě použití metody FIFO. Z výše uvedených propočtů vyplývá, že správnou 

volbou metody určení pořizovací ceny BTC dokáže investor „ušetřit“ na dani až desítky procent. 

Je nutné podotknout, že otázku, která z metod ocenění je lepší, nelze obecně uzavřít s tím, že 

metoda váženého aritmetického průměru vychází výhodněji než FIFO. Rozhodujícím faktorem 

jsou vstupní hodnoty pořizovací a prodejní ceny, které určují výhodnost použití jednotlivých 

metod v individuálních případech. 

2.6. Okamžik vzniku příjmu 

Ačkoliv pojmově termín „datum uskutečnění zdanitelného plnění“ spadá do oblasti daně 

z přidané hodnoty, i v případě daně z příjmů je důležitá úvaha nad tím, kdy nastává okamžik 

vzniku příjmu, o nějž se majetek osoby fakticky zvyšuje. Dle mého názoru připadají v úvahu 

dokonce tři možnosti. První z nich je moment, kdy dojde k prodeji kryptoměny prostřednictvím 

burzy. V takovém případě však finanční obnos obdržený za prodej zůstává na uživatelském účtu 

dané burzy a je třeba tyto peníze vybrat, tedy nechat si je zaslat z burzy na bankovní účet. 

Druhou variantou by byl právě okamžik, kdy jsou peníze za prodanou kryptoměnu obdrženy na 

klasický bankovní účet. Zde nepochybně k navýšení majetku došlo a původní investor má 

zároveň možnost s penězi nakládat, došlo tedy k převodu ekonomického vlastnictví. Třetí 

zvažovanou situací je taková, kdy uživatel kryptoměnu neprodává za fiat měnu, ale pouze si jí 

v určitý okamžik převede z uživatelského účtu do svojí virtuální peněženky. V posledním 

zmiňovaném případě však nevidím prvek zvýšení majetku, který je pro daň z příjmů typický a 

s ohledem na režim zdanění takových transakcí dokonce nezbytný. V úvahu tedy připadají první 

dvě zmíněné varianty. Druhá z nich dle mého názoru nepochybně podmínky vzniku příjmu 

naplňuje a dochází tedy k modifikaci původní hypotézy, tedy jestli je okamžikem vzniku příjmu 

popisované připsání peněz na bankovní účet, nebo již dřívější moment popisovaný v první 

variantě. Na tomto místě bych rád podotkl, že tyto poznatky nelze aplikovat pro právnické 

osoby, jelikož v jejich případě lze, vzhledem k principům souvisejícím s výnosy, dojít k zcela 

rozdílným závěrům. 
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Jelikož jsem k této otázce ke dni dokončení této práce nenalezl uspokojivou odpověď 

v žádném zdroji jako je stanovisko správce daně, legislativa, nebo vyjádření jiné relevantní 

autority, pokusím se odpovědět na tento dotaz s využitím analogie a argumentu a contrario. 

Pomocí mi bude zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR, ve 

kterém se řešil okamžik vzniku příjmu pro obchodníka s daňovou evidencí při prodeji přes 

internetový obchod hrazený prostřednictvím platební brány.96 Situace rozhodně není shodná 

s výše popsaným schématem burzy, nicméně i zde se setkáváme s problémem, kdy příjem peněz 

probíhá skrze prostředníka. Předkladatelé zde dovozují, že platební brána nemá v žádném 

okamžiku vlastnické právo k převáděným penězům a obchodník tedy realizuje prodej zboží nebo 

služby již v okamžiku provedení úhrady přes platební bránu a následná konverze elektronických 

peněz na peněžní prostředky je pak již zcela na vůli obchodníka. Při použití analogie lze tedy 

dojít k závěru, že okamžik vzniku příjmu je již v momentu, kdy prodáme kryptoměnu a obdržené 

finanční prostředky jsou uchovány pouze na uživatelském účtu na burze. Nutno však 

podotknout, že ve zmiňovaném případě se jedná o obchodníka se zbožím, který rozhodně nedaní 

takový příjem podle režimu ostatních příjmů. Jak jsem již zmínil v této kapitole, rozhodným je 

v případě ostatních příjmů totiž fakt, že dochází ke zvýšení majetku, čímž se definičně odlišují 

od ostatních druhů příjmů dle ZDP. Otázka, jestli již směnou kryptoměny za fiat měnu, která je 

provedena prostřednictvím zákaznického účtu, dochází ke zvýšení majetku, bude záviset na 

obchodních podmínkách dané burzy. V některých případech totiž skutečně vzniká vlastnické 

právo k prostředkům již okamžikem směny na zákaznickém účtu. V jiných případech je však 

scénář opačný, kdy lze nadsazeně říci, že uživatel si prostřednictvím svého účtu na burze pouze 

hraje s čísly a vlastnické právo reálně nabývá až převodem prostředků na bankovní účet.  

Dovoluji si vyjádřit názor, že vzhledem k nemožnosti uplatnit ztrátu v případě ztrátového 

prodeje kryptoměn, považoval bych za spravedlivější, aby zákonodárce do budoucna za moment 

vzniku příjmu výslovně označil až převod prostředků na bankovní účet. Tímto způsobem totiž 

bude investor mít vyšší šanci v konečném důsledku danit příjem tak, jak se reálně projeví v jeho 

majetkových poměrech. Z hlediska spravovatelnosti daně je tento postup také lepší, jelikož 

správce daně snadněji zjistí příjmy z bankovních účtů, než z uživatelských účtů burz, které jsou 

často zahraničními společnostmi. Tuto otázku obecně považuji za velmi problematickou a nabízí 

proto prostor k diskuzi jak na úrovni odborné veřejnosti, tak k důkladné analýze v případě 

úmyslu specifikovat okamžik vzniku příjmu ze spekulace s kryptoměnami v zákoně. 

                                                 
96GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců 

ČR ze dne 15.11.2017. [online]. [cit. 20. 09. 2018]. Dostupné z: 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/zapis_KV_KDP_2017-11.pdf . s. 26 - 28 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-prispevky-kv-kdp/zapis_KV_KDP_2017-11.pdf
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2.7. Daňové výjimky 

Jelikož nejsou kryptoměny v ZDP výslovně uvedeny, nelze pro ně využít žádnou 

z uvedených výjimek. V úvahu tak připadají obecná ustanovení, o výjimkách, které nejsou 

stanoveny na základě předmětu, ale na základě povahy činnosti či objemu transakce. Jedinou 

zákonnou výjimkou, kterou lze v případě spekulací s kryptoměnami zvažovat, je osvobození 

příjmů, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč,97 tzv. 

limitní částku. Z dikce zákona však vyplývá, že se tato výjimka vztahuje pouze na činnosti, ne 

tedy na správu vlastního majetku, kterou obchodování s kryptoměnami prostřednictvím burzy je. 

Až aplikační praxe však ukáže, jestli bude finanční správa při snaze o zařazení příjmu pod tento 

režim tuto výjimku akceptovat, či nikoliv. Tuto výjimku je však možno téměř jistě využít 

v případě, kdy poplatník někomu zprostředkovává např. nákup kryptoměn a dostává za tuto 

službu úplatu ve výši nepřesahující stanovený limit.98 

Další výjimkou, která při transakcích s virtuálními měnami připadá v úvahu, je 

osvobození bezúplatného příjmu od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší,99 manžela 

a případně také od osob, žijících více než rok ve společné domácnosti.100 Pokud tedy daruji 

kryptoměny svým dětem a ty je následně prodají, bude jejich příjmem pouze případný rozdíl 

v ceně, který vznikl mezi dnem darování a dnem prodeje za fiat měnu. V případě, že by hodnota 

darovaných kryptoměn přesahovala částku 5.000.000 Kč, vyžaduje zákon, aby byl takový 

osvobozený dar příjemcem nahlášen.101 Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta ve výši až 

15 % z příjmu, který by byl jinak osvobozen. 

2.8. Daň z příjmů právnických osob 

Stejně jako v případě fyzických osob, i v případě právnických osob bude třeba jejich 

příjmy související s kryptoměnami zohlednit v daňovém přiznání. Poplatníkem daně z příjmů je 

jakákoliv právnická osoba, nehledě na to, zda li je zapsána v obchodním rejstříku. Do konce roku 

2013 ZDP vymezoval poplatníka – právnickou osobu negativně a definoval jej jako osobu 

odlišnou od osob fyzických. Novela účinná od 1. 1. 2014 však zavedla, nebo spíše vrátila výčet 

                                                 
97 Viz ust. § 10 odst. 3 písm. a) ZDP 
98HANYCH, Michal, DRGOVÁ, Anna, GREMLICA, Michal. 2018. Zdanění kryptoměn. Dostupné 

z: http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf, s. 8 
99 Pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela 

nebo manžela rodičů. 
100 Viz ust. § 10 odst. 3 písm. a) ZDP 
101 Viz ust. § 38v ZDP 

http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf
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jednotlivých subjektů.102 Na rozdíl od daně z příjmů fyzických osob zde nenajdeme dělení podle 

předmětu daně,103 který je zde zákonem definován univerzálně jako příjmy z veškeré činnosti a 

nakládáni s majetkem.104 Ačkoliv zákon na stejném místě stanoví i výjimky z předmětu daně, 

z uvedených bohužel nelze žádné užít pro případ kryptoměn. Judikatura zde připomíná, že i 

v případě PO musí dojít k faktickému zvýšení majetku.105 Zákon dále uvádí obsáhlý seznam 

příjmů, jež jsou od daně osvobozeny, nicméně ani v něm nelze nalézt žádnou výjimku, která by 

se vztahovala na kryptoměny.106 

Související povinnost podat daňové přiznání sice za jistých okolností zná výjimky, a to 

v případě veřejně prospěšných poplatníků nebo společenství vlastníků jednotek,107 ty se však ve 

většině praktických situací u PO nakládajících s kryptoměnami neuplatní. V praxi se totiž jedná 

nejčastěji o společnosti, které prodávají zboží či služby, za něž dostávají zaplaceno 

v kryptoměnách a dále také směnárny a burzy a v neposlední řadě také společnosti, které se 

zaměřují na těžbu kryptoměn. 

Markantním rozdílem oproti dani z příjmů FO je sazba daně, která v případě PO činí 

19%. Za obecně využitelnou lze také na rozdíl od FO označit úpravu daňové ztráty, která se u 

PO dá uplatnit bez omezujících výjimek. 

Lze uzavřít, že zdanění příjmů z kryptoměn, ať už v případě jejich těžby či spekulování 

s jejich hodnotou, probíhá obdobným způsobem, jako v případě fyzických osob, s odchylkami 

uvedenými v tomto bodu práce (dalším rozdílem je například konstrukce výnosu, která je 

v případě PO na rozdíl od FO uplatňována a může mít podstatný vliv na okamžik, ke kterému 

příjem ze spekulace s kryptoměnou, či její pouhé držby, podléhá zdanění).  

                                                 
102PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 368 
103 Pro srovnání – u fyzických osob rozlišujeme příjmy ze závislé činnosti dle §6 ZDP, z nezávislé činnosti dle §7 

ZDP, z kapitálového majetku dle §8 ZDP, z nájmu dle §9 ZDP a ostatní příjmy dle §10 ZDP. 
104 Viz ust. § 18 ZDP 
105Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. ledna 2006, č. j. 2 Afs 42/2005-136 
106 Viz ust. § 19 ZDP 
107MINISTRESTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY – Obecný přehled k dani z příjmů právnických osob. 

[online]. [cit. 07.07.2018].  Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pravnicke-

osoby/obecne-informace 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pravnicke-osoby/obecne-informace
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/pravnicke-osoby/obecne-informace
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3. Daň z přidané hodnoty 

V systému finančního práva se daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) řadí mezi daně 

nepřímé. Na rozdíl od daní selektivních, jako jsou daně spotřební a energetické, je DPH 

označována za daň univerzální, tedy takovou, „která se vztahuje na veškeré zboží, služby a jiná 

plnění s výjimkou plnění výslovně osvobozených“.108 Jak lze odvodit již z jejího samotného 

názvu, tato daň zatěžuje přidanou hodnotu, kterou plátce na zboží či službě vytvořil. Fakticky 

však tuto daň zaplatí až koncový spotřebitel, nicméně z důvodu lepší vymahatelnosti a prevence 

proti obcházení daně je tato placena po částech a to každým jednotlivým subjektem, který se na 

procesu výroby konečného produktu podílí. Bakeš dále označuje DPH za „základ celé daňové 

soustavy“.109 Tomuto názoru lze přisvědčit i s ohledem na statistické údaje znázorňující skladbu 

daňových příjmů státního rozpočtu v posledním ukončeném roce. Jak vyplývá ze zprávy 

o činnosti finanční správy za rok 2017,110 DPH se podílela na celkové hodnotě inkasa mírou 

47,9 %, odpovídající celkovému objemu vybraných prostředků ve výši přesahující 381 mld. Kč. 

Nelze také opomenout fakt, že DPH zaznamenává v posledních letech pravidelný roční přírůstek, 

který byl dle citované zprávy za rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 ve výši 9,1 %. 

Předchůdcem DPH byla až do roku 1992 daň z obratu.111 Vzhledem k vývoji po pádu 

komunistického režimu však bylo nezbytné, aby se ČR inspirovala vyspělejšími evropskými 

zeměmi a zároveň připravila právní řád na budoucí vstup do EU. Dnešní podoba DPH je tudíž 

výsledkem harmonizačního procesu EU, který reflektuje početné množství novelizací vedoucích 

k nynějšímu znění zákona o DPH.112 

Bylo-li v případě daní z příjmů poukazováno na absenci či nedostatečnost právní úpravy 

kryptoměn, situace se může zdát lepší v případě úpravy DPH. Důvodem je již zmiňovaná 

harmonizace v této oblasti a také volání po sjednocení postupu ohledně kryptoměn bylo 

umocněno potřebou jednotného přístupu napříč státy EU. V této kapitole se proto budu zabývat 

nejen vymezením problematiky dle české právní úpravy, ale i analýzou evropských předpisů a 

judikatury Soudního dvora EU, které českou legislativu přímo ovlivňují. 

                                                 
108BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, Petr NOVOTNÝ, 

Michael KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C. H. Beck, 

2012. Právnické učebnice, ISBN 978-80-7400-440-7. s. 165 
109 tamtéž s. 169 
110MINISTRESTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2017. 

[online]. [cit. 08. 09. 2018]. Dostupné z: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-vysledky-

cinnosti/Informace_o_cinnosti_FS_CR_za_rok_2017.pdf . s. 5 
111zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu 
112zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-vysledky-cinnosti/Informace_o_cinnosti_FS_CR_za_rok_2017.pdf
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-vysledky-cinnosti/Informace_o_cinnosti_FS_CR_za_rok_2017.pdf
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3.1. Virtuální měna jako předmět daně z přidané hodnoty 

Vzhledem ke specifické terminologii ZDPH je záhodno v první řadě zařadit kryptoměny 

pod zákonné vymezení předmětu, na který se daň vztahuje. Předmětem daně je dodání zboží za 

úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění 

v tuzemsku, nebo poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování 

ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku.113 Vzhledem k tomu, že ZDPH implementuje 

související harmonizační směrnici,114 lze pro vyjasnění vycházet i z definic v ní uvedených. 

Ačkoliv transpozice do českého zákona tak výslovně neuvádí,115 transponovaný článek 

směrnice116 pro dodání zboží výslovně specifikuje předmět jako hmotný majetek. Již z povahy 

kryptoměn je tedy jasné, že ustanovení o dodání zboží se na nakládání s nimi neužijí. Negativní 

vymezení předmětu poskytnutí služby, které stanoví, že se jím rozumí všechny činnosti, které 

nejsou dodáním zboží, dává naopak jistotu, že tyto transakce budou zohledněny právě ve světle 

souvisejících ustanovení. Vzhledem k tomu, že ZDPH nestanoví žádnou specifickou výjimku pro 

kryptoměny, lze dovozovat, že transakce s nimi, které splňují obecné zákonné náležitosti (tedy 

především, že se jedná o služby117), budou předmětem DPH.118 

3.2. Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) 

Jak již bylo uvedeno v této práci, národní i evropská legislativa v oblasti kryptoměn je 

teprve v začátcích a ani v nejmenším nelze mluvit o existenci uceleného právního rámce této 

problematiky. V takových případech je často potřeba, aby zodpovědnost za nedostatečně jasnou, 

či v případě virtuálních měn spíše absentující úpravu, převzaly soudy. Právě za účelem výkladu 

sporných otázek existuje institut řízení o předběžné otázce,119 jehož prostřednictvím se lze na 

SDEU obracet se žádostí o výklad. Tento postup teorie označuje za zvláštní druh nesporného 

řízení za účelem integrace právních systémů napříč EU. Jeho prostřednictvím dochází k výkladu 

sporných otázek a následnému sjednocení aplikační praxe práva EU v celém společenství. 

K tomuto řízení se přistupuje v situaci, kdy se vnitrostátní soud setká s otázkou, jež je důležitá 

z pohledu evropského práva a takový soud není z podstaty věci příslušný, aby o ní sám 

rozhodoval. Položí tedy otázku k SDEU, kde dojde k jejímu rozboru a vyslovení závěrů. 

                                                 
113Viz. ust. § 2 odst. 1 písm. a) b) ZDPH 
114Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty 
115Viz ust. § 13 odst. 1 ZDPH 
116Viz ust. čl. 14 Směrnice Rady 2006/112/ES 
117U zdanění příjmů v rámci správy vlastního majetku tedy nepřipadá problematika DPH vůbec v úvahu. 
118Ve světle judikatury SDEU lze dospět v případě směnárenské činnosti k obdobným závěrům, kdy je taková 

činnost sice předmětem DPH, nicméně jakožto finanční služba je od DPH osvobozená. 
119Viz. ust. čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie 
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V závěru o věci meritorně rozhoduje znovu vnitrostátní soud, který je však vázán výkladem 

SDEU.120 

3.2.1. Rozsudek „Hedqist“ 

Doposud nejznámějším rozsudkem souvisejícím s problematikou zdanění kryptoměn je 

rozsudek, který vešel v obecné povědomí pod jménem „Hedqist“.121 V daném případě se řešil 

spor mezi švédskou daňovou správou a Davidem Hedqistem (pro účely této části dále jen 

„D.H.“), který se týkal právě povinnosti odvodu DPH v případě směnárenské činnosti, jejíž 

náplní byla směna běžných měn za Bitcoin a naopak. 

D. H. plánoval prostřednictvím obchodní společnosti vyvíjet činnost, která spočívala ve 

směně fiat měn (konkrétně švédských korun) za Bitcoin a naopak, přičemž zisk společnosti by se 

odvíjel pouze od kurzových rozdílů, tedy společnost by si neúčtovala žádné další poplatky. 

Primární otázkou bylo, zda z nákupu a prodeje Bitcoinů musí být odváděna DPH. D.H. se proto 

obrátil na švédskou komisi pro daňové právo, která ve svém stanovisku označila zamýšlenou 

činnost za směnárenskou službu za úplatu, s tím že dle příslušného zákona o DPH se na tyto 

služby vztahuje osvobození od daně. Komise pro daňové právo dále vyslovila názor, že Bitcoin 

je „platebním prostředkem, který je používán obdobným způsobem jako zákonné platební 

prostředky“.122 Švédská daňová správa Skatteverket v návaznosti podala proti rozhodnutí komise 

pro daňové právo žalobu k tamějšímu Nejvyššímu správnímu soudu (originálně 

„Högstaförvaltningsdomstolen“), v níž vyslovila opačný názor, tedy že se zákonné osvobození 

na danou službu neuplatní. Švédský NSS následně k SDEU položil dvě předběžné otázky:123 

1. Jedná se v daném případě o poskytování služeb za úplatu? 

2. Pokud ano, jsou takové operace osvobozeny od daně? 

 

                                                 
120Přehledně k řízení o předběžné otázce např. na http://www.ius-wiki.eu/evropske-

pravo/pfuk/evropa/zkouska/otazka-48 
121Rozsudek Soudního dvora EU (pátého senátu) ze dne 22. října 2015, C-264/14 
122Bod 17 Rozsudku Soudního dvora EU (pátého senátu) ze dne 22. října 2015, C-264/14. [online]. [cit. 09. 09. 

2018]. Dostupné 

z:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d8c7782f0f5468450382d8a7cf457

51523.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPax10?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=

&occ=first&part=1&cid=907908 
123Obě otázky položeny ve světle znění Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 

systému daně z přidané hodnoty 

http://www.ius-wiki.eu/evropske-pravo/pfuk/evropa/zkouska/otazka-48
http://www.ius-wiki.eu/evropske-pravo/pfuk/evropa/zkouska/otazka-48
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d8c7782f0f5468450382d8a7cf45751523.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPax10?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=907908
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d8c7782f0f5468450382d8a7cf45751523.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPax10?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=907908
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d8c7782f0f5468450382d8a7cf45751523.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPax10?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=907908
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V odpovědi na uvedené otázky vyjádřil SDEU závěry, které sice vyjadřuje specificky 

k jednotce Bitcoin, nicméně jsou podstatné pro budoucí zařazení kryptoměn jako institutu a 

přesahují důležitostí zmiňovaný spor. Mezi tyto závěry SDEU patří zejména: 

 Bitcoin nelze považovat za hmotný majetek, jelikož nemá jiný účel než účel 

platidla124125 

 v daném případě se jedná o poskytnutí služby ve smyslu čl. 24 směrnice o DPH 

 marži společnosti (odvíjející se od kurzových rozdílů) označil SDEU za úplatu a 

proto vyslovil k první otázce závěr, že se jedná o poskytnutí služby za úplatu ve 

smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice o DPH 

 v druhé otázce dospěl SDEU, po zevrubné analýze předchozí judikatury, k závěru, 

že daná služba bude osvobozena od DPH ve smyslu článku 135 odst. 1 písm. e) 

směrnice o DPH 

Lze tedy uzavřít, že ve světle zmíněného rozsudku se činnost, spočívající ve směně 

Bitcoinu za běžné peníze a naopak, považuje za poskytování služby za úplatu, na kterou se 

nicméně uplatní výjimka a bude od DPH osvobozena. 

3.3. Ručení za daň 

Jedním z mála případů, kdy nalezneme zmínku o virtuálních měnách v české legislativě, 

je institut ručení příjemce zdanitelného plnění, který upravuje ZDPH. Zákon zde stanoví, že 

„Příjemce zdanitelného plnění ručí také za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za 

toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího 

některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“126 Citované 

ustanovení nepřináší nic nového v otázce právní povahy kryptoměn, jelikož pouze odkazuje na 

definici stanovenou v jiném právním předpisu.127 Lze zde však spatřovat pokračující snahu 

                                                 
124Dle mého názoru je tento závěr částečně překonaný, jelikož jak je uváděno např. v textu návrhu směrnice 

pozměňující směrnici EU 215/849, kryptoměny mají obecně širší využití, než pouze platidlo. Text 

návrhu[online]. [cit. 09. 09. 2018]Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0178+0+DOC+XML+V0//EN 
125Nepochybný je také fakt, že Bitcoin i další kryptoměny jsou v dnešní době využívány spíše jako investiční nástroj 

než jako platidlo 
126Viz ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH 
127Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0178+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0178+0+DOC+XML+V0//EN
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zákonodárce o postupné začleňování problematik souvisejících s virtuálními měnami do 

právního řádu. 

Ručení je klasický právní institut, který slouží k zajištění závazků. Setkáváme se s ním 

v právu soukromém i veřejném. V tomto případě se jedná o ručení veřejnoprávního charakteru, 

kde v roli věřitele nejčastěji vystupuje stát. Tento institut byl do ZDPH zaveden s účinností od 

1. 4. 2011, aby poskytl správcům daně nový prostředek při boji proti daňovým únikům a jeho 

původním zaměřením byly platby prostřednictvím bezhotovostních účtů. Příjemce zdanitelného 

plnění, nebo také zjednodušeně odběratel, se v situaci, kdy došlo k platbě prostřednictvím 

virtuální měny, stává ručitelem přímo ze zákona. 

Výše uvedené ustanovení bylo do ZDPH přidáno s účinností od 1. července 2017.128 Za 

pozitivní fakt osobně považuji, že zákonodárce znovu dává najevo, že si problematiky 

nedostatečné úpravy kryptoměn je vědom. V důvodové zprávě129 totiž kromě toho, že registruje 

nárůst transakcí spojených s virtuálními měnami, poukazuje na fakt, že v dané době, tedy 

v začátku roku 2017, nejsou pro případy obchodů s virtuálními měnami žádné zvláštní 

požadavky, jakožto ani kontrolní mechanismy. Problematiku hodnotí tak, že „z pohledu daně 

z přidané hodnoty představuje poskytnutí úplaty formou virtuální měny extrémní riziko možného 

zneužití pro spáchání daňového podvodu, a to zejména při obchodech v řetězci“. Za hlavní 

důvod výslovného uvedení kryptoměn lze tedy považovat snahu o zamezení daňovým 

podvodům, které v souvislosti se ztíženou mírou identifikace v této oblasti hrozí. Dle vyjádření 

Generálního finančního ředitelství130 není rozhodující, jestli byla úhrada prostřednictvím 

kryptoměny provedená ve výši celé částky, nebo pouze částečně. Ručení případně vzniká v obou 

případech v rozsahu nezaplacené DPH za celé plnění. 

3.4. Těžba kryptoměn 

Stejně jako se dá v nadsázce říci, že jedinou spojitostí kryptoměn a běžných fiat měn je 

použití slova „měna“ v názvu, obdobná situace nastává i v případě tzv. těžby. Těžko si lze totiž 

v případě těchto digitálních produktů, řadících se mezi nehmotné věci, představit fyzickou těžbu 

tak, jako k ní dochází u zlata a jiných drahých kovů,k nimž jsou kryptoměny, vzhledem k jejich 

                                                 
128Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní 
129DŮVODOVÁ ZPRÁVA k zákonu č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. [online]. [cit. 

18. 09. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=873 
130REDAKCE. Vláda: GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění od 1. 

7. 2017. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck/SEVT. 2017, s. 2. ISSN 1210-

6410. 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=7&T=873
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vlastnostem, často přirovnávány. V případě virtuálních měn však slovo „těžba“ indikuje pouze 

prvotní vznik další jednotky, která nově přichází do oběhu. Co je tedy konkrétně předmětem 

takové těžby? Na tomto místě si dovolím připomenout, že podstatou Bitcoinu a většiny altcoinů 

je technologie blockchain, jejíž fungování lze přirovnat k veřejně dostupné a elektronicky vedené 

účetní evidenci. Blockchain si lze představit jako dlouhý řetěz, a každá transakce v něm je 

součástí jednotlivého, chronologicky seřazeného, článku. 

Těžební stroj (nejčastěji speciálně upravený počítač, či uskupení počítačů) potom hledá 

poslední článek tohoto řetězu, který obsahuje údaje o předcházejícím článku řetězu, informace o 

jiných dalších platbách a zároveň zašifrovanou informaci, kterou musí počítače rozkrýt pro 

potvrzení platnosti daného bloku a následného přidání do celého blockchainu.131 Zjednodušeně 

řečeno, jednotlivé stroje soutěží v tom, který dokáže výše popsané informace najít a rozluštit 

jako první. Na tomto místě je také vhodné poukázat na fakt, že tento proces těžby v sobě nese 

značnou míru nejistoty, jejímž důsledkem je obecně nejistá vazba mezi poskytnutým výpočetním 

výkonem a získanou odměnou. Tento prvek náhody hraje důležitou roli právě v problematice 

DPH. V rámci jednotlivých kryptoměn lze identifikovat drobné odchylky, nicméně v základu 

zůstává tento princip u většiny stejný.132Na druhou stranu, pro těžbu jednotlivých druhů coinů 

jsou některé postupy vhodnější než jiné. Šanci na vytěžení nových coinů zvyšuje míra 

počítačového výkonu, která závisí na výkonnosti hardwaru. K těžbě lze využít buď běžné 

grafické karty, nebo speciální přístroje. Grafické karty vyráběné primárně pro účely 

počítačových her jsou vhodné pro těžbu altcoinů jako je například Monero. Pro těžbu Bitcoinu 

jsou vhodná speciální zařízení, která jsou konstruována speciálně za účelem těžby. Příkladem 

jsou stroje Antminer.133 Koncem roku 2017 také vzbudil rozruch škodlivý program, jehož 

prostřednictvím docházelo k těžbě coinů prostřednictvím internetových prohlížečů uživatelů, 

kteří navštívili konkrétní webové stránky.134 Výpočetní výkon poskytnutý tímto způsobem 

                                                 
131REDAKCE  E15. 2018. Hodnota kryptoměn spadla, jejich těžba se ale pořád vyplatí. Čtěte, co je k tomu potřeba. 

[online]. [cit. 19. 09. 2018].  Dostupné z:https://www.e15.cz/tezba-kryptomen 
132Příkladem jiného způsobu vzniků kryptoměn je tzv. fork, při němž se vlastník původní kryptoměny stává nově i 

vlastníkem kryptoměny odvozené. Jiným způsobem je nhrazení konceptu proofofwork konceptem proofofburn, 

při němž je např. jednotka Bitcoinu zničena, resp. učiněna nepoužitelnou, a od tohoto procesu se odvozuje 

vznik nové jednotky, např. Slimcoin. Více k této problematice uvádí HANYCH, Michal. VAT on 

cryptocurrencies. 2018. Dostupné z: http://vatoncryptos.com/vatoncryptos.pdf . ISBN 978-80-87934-08-1. 

s. 11  
133Tyto přístroje, jejichž prostřednictvím v dnešní době probíhá naprostá většina těžby Bitcoinu, má patentované a 

vyrábí čínská společnost Bitmain. Více na: https://www.bitmain.com/ 
134ČESKÁ TISKOVÁ KANCELÁŘ. 2018. České počítače zaplavil program, který těží kryptoměny bez vědomí 

uživatel. [online]. [cit. 19. 09. 2018]. Dostupné z: https://www.e15.cz/kryptomeny/ceske-pocitace-zaplavil-

program-ktery-tezi-kryptomeny-bez-vedomi-uzivatelu-1341752 

https://www.e15.cz/tezba-kryptomen
https://www.bitmain.com/
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jedním uživatelem je extrémně malý. Kombinovaný výkon milionů uživatelů, kteří se stali obětí 

těchto programů, je však značný a útočníkům přinesl nemalý zisk. 

Těžba kryptoměn je službou, která spočívá v ověřování transakcí třetích osob, za níž je 

stanovena odměna.135 Judikatura SDEU však požaduje, aby bylo přímé spojení mezi úplatou a 

poskytovanou službou. Pokud takové přímé spojení neexistuje, nejedná se o ekonomickou 

aktivitu a tím pádem je použitelnost ZDPH diskutabilní. Při těžbě hraje totiž v extrémní míře roli 

náhoda a přímá spojitelnost mezi činností a odměnou tudíž neexistuje. Příkladně se dle mého 

názoru zachovala britská finanční správa, která na svých stránkách výslovně uvádí, že daňoví 

poplatníci mohou spoléhat na vymezení režimu pro DPH u kryptoměn, který na stejném místě 

popisuje.136 Příjem z těžby (tedy vytěžení coinů, jakožto nehmotné movité věci) dle ní spadá 

mimo předmět DPH, jelikož z důvodu absence vazby mezi činností a odměnou nesplňuje 

definici ekonomické činnosti. V důsledku toho nemůže těžař uplatnit ani nárok na odpočet DPH 

z pořízených strojů výpočetní techniky, ani z nákladů na elektrickou energii ad. 

3.4.1. Těžba v poolu 

Výše popsané způsoby těžby však stále nejsou jedinými, kterých je možno využít. Tyto 

způsoby se vyznačují tím, že ve všech případech dochází k dodání výpočetního výkonu přímo 

osobou, která v případě úspěchu získává odměnu. S tím souvisí i prvek nejistoty, který je 

rozhodující při posouzení, zda se jedná či nejedná o činnost spadající do předmětu DPH. Za 

účelem zvýšení celkového výpočetního výkonu se však jednotlivý těžaři sdružují do větších 

skupin, kdy taková skupina pak využívá celkový výkon ke zvýšení šance na vytěžení coinů. 

Taková skupina se nazývají „miningpool“. V dnešní době se jedná o jev stále častější a poměr 

Bitcoinů vytěžených tímto způsobem namísto přímé těžby stoupá. Oproti klasické těžbě zde však 

dochází k podstatné změně. Do schématu vstupuje organizátor poolu, který sdružuje jednotlivé 

účastníky, kteří dodávají výpočetní výkon. Případnou odměnu ze sítě tedy obdrží první tento 

celek a ten jí následně distribuuje jednotlivým členům, podle poměru jimi dodaného výpočetního 

výkonu. Nejistota v získání odměny ze sítě je stále stejná, nicméně následná distribuce odměny 

                                                 
135HANYCH, Michal, DRGOVÁ, Anna, GREMLICA, Michal. 2018. Zdanění kryptoměn. Dostupné 

z: http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf . s. 16 
136HER MAJESTY´S REVENUE AND CUSTOMS. 2014. VAT treatmentofBitcoin and similarcryptocurrencies. 

[online]. [cit. 20. 09. 2018]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-

brief-9-2014-Bitcoin-and-other-cryptocurrencies/revenue-and-customs-brief-9-2014-Bitcoin-and-other-

cryptocurrencies#vat-treatment-of-Bitcoin-and-similar-cryptocurrencies 

http://zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf
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mezi jednotlivce má již jasná pravidla. Shoduji se zde s názorem odborníků,137 kteří tvrdí, že 

v takovém případě se definičně již o ekonomickou činnost jedná a z toho důvodu bude taková 

podléhat DPH. Prvek nejistoty mezi poskytnutým výkonem a přijatou odměnou zde sice zůstává 

co do výše přijaté odměny, nicméně ne již v otázce, zda jednotlivec odměnu vůbec obdrží. 

Obdržení odměny v nějaké výši je zde totiž prakticky jisté a to je rozhodující pro naplnění 

podmínek stanovených jak evropskou, tak implementující českou úpravou. Právní konstrukce 

poolu odpovídá pronájmu, kdy vlastník hardware poskytuje výkon osobě povinné k DPH. 

Výhodou oproti samostatným těžařům je, že díky naplnění definice poskytování služby za úplatu 

můžou uplatnit nárok na odpočet na vstupu, tedy jak z ceny pořízených strojů, tak z elektrické 

energie a případně i z nájmu prostor, ve kterých jsou stroje uchovávány. 

3.5. Nákup zboží a služeb za kryptoměny 

Kromě těžby můžeme za kryptoměny také nakupovat přímo zboží či služby. Praha je 

dokonce označována za světovou velmoc, jelikož v ní pomocí kryptoměn lze platit na téměř 150 

místech, čímž předčila i světové metropole jako je Buenos Aires, San Francisco, nebo Madrid.138 

Příkladem je kavárna Bitcoin Coffee, kterou lze nalézt v rámci budovy Paralelní Polis 

v Holešovicích. Nejen za Bitcoin, ale i za Monero a Litecoin zde lze koupit kávu, občerstvení, 

ale i oblečení. 

Z hlediska DPH je však největším problémem ocenění kryptoměny, za kterou jsme 

v daný moment zboží nebo službu nakoupili. Volit můžeme ze dvou variant – FIFO z anglického 

„first in, first out“, nebo metodu váženého aritmetického průměru. Zde si dovolím odkázat na 

příslušnou část kapitoly o dani z příjmů fyzických osob v této práci, kde se metodami a 

problematikou ocenění podrobně zabývám. ZDPH bohužel v tomto ohledu mlčí a tudíž je nutno 

vycházet z obecných ustanovení o oceňování. Alespoň trochu světla do úpravy přináší očekávaná 

novela ZDPH.139  Do § 36 ZDPH by mělo být doplněno písmeno d), upravující případy, kdy je 

platba za dodané zboží nebo poskytnutou službu uskutečněna prostřednictvím virtuální měny. 

Pro určení základu daně se bude vycházet z obvyklé ceny zboží či služby bez daně. Důvodová 

                                                 
137TRNKOVÁ KOCOURKOVÁ, Hana. 2018. Daně a kryptoměny. In Bulletin Komory certifikovaných účetních 

2018/2. [online]. [cit. 20. 09. 2018]. Dostupné z: 

https://issuu.com/komora_ucetnich/docs/bulletin_kcu_02_2018_final . s. 23 

 
138ELŠÍKOVÁ, Klára. Světovou Bitcoinovou velmocí je Praha, za sebou nechala i San Francisco. [online]. [cit. 20. 

09. 2018]. Dostupné z: http://www.forbes.cz/svetovou-Bitcoinovou-velmoci-je-praha-za-sebou-nechala-i-san-

francisco/ 
139Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – EU. [online]. [cit. 11. 08. 2018]. Dostupné 

z:http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=206 
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zpráva zde virtuální měnu označuje za alternativní platební prostředek. Vzhledem k tomu, že je 

zmíněná novela teprve na začátku legislativního procesu,140 nelze vyloučit, že její konečná 

podoba bude jiná. 

3.6. Okamžik zdanitelného plnění 

Moment, ve kterém je uskutečněno zdanitelné plnění má významný dopad nejen v DPH, 

ale napříč celým daňovým a potažmo finančním právem, jelikož se projevuje jak v případě 

dalších daní, tak v účetnictví. V případě těžby kryptoměn je třeba tuto problematiku vyřešit 

s ohledem na závěry o těžbě v poolech, která podléhá zdanění. Zákon určuje, že povinnost 

přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění (dále jen „DUZP“), případně ke dni přijetí úplaty, pokud byla poskytnuta dříve.141 Kdy 

však nastává moment, kdy byla služba poskytnuta? Nabízí se dvě možnosti. První z nich je, že 

DUZP připadá na den, kdy byla částka připsána do virtuální peněženky účastníka poolu. Druhou 

možností je že DUZP nastává až v momentě, kdy dojde k záměně a účastník obdrží částku ve fiat 

měně na svůj bankovní účet. Přikláním se k názoru, že rozhodný moment nastává již ve chvíli, 

kdy je kryptoměna připsána do virtuální peněženky účastníka, zejména s ohledem na teorii 

převodu ekonomického vlastnictví, kdy rozhodující je okamžik, kdy má subjekt právo 

disponovat s předmětnými coiny.142 

  

                                                 
140 Ke dni psaní této části práce, tedy 20. 09. 2018 
141 Viz. ust. § 20a ZDPH 
142HOPPE, Gabriela. Bitcoiny a další kryptoměny. In Auditor, časopis komory auditorů České republiky 5/2018. 

[online]. [cit. 20. 09. 2018]. Dostupné z: https://www.kacr.cz/file/5418/2018-auditor-05.pdf . s. 29 
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4. Regulace kryptoměn de lege ferenda 

V předchozích kapitolách této práce jsem opakovaně poukazoval na fakt, že česká 

legislativa, obdobně jako ta světová, zatím na fenomén virtuálních měn nestihla dostatečně 

reagovat. V českém právu zatím nalezneme pouze výjimečné zmínky o této problematice, které 

však řeší pouze dílčí problémy, jako je ručení za daň u DPH, nebo definice v zákoně o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Neexistence obecné 

úpravy a nutnost používání obecných ustanovení v konečném důsledku znamená nižší míru 

právní jistoty pro osoby, které chtějí s kryptoměnami nakládat, což je v moderním právním státě 

nežádoucí. 

Jestliže předchozí „technické“ kapitoly této práce byly zaměřené na vymezení kryptoměn 

a zařazení transakcí s nimi v mezích platného právního řádu, cílem této kapitoly bude naopak 

úvaha nad možnostmi budoucího vývoje regulace kryptoměn, s přihlédnutím k zavedené praxi 

v jiných státech. „De lege ferenda“, v doslovném překladu „dle práva, jaké by mělo být“, 

vyjadřuje dle Úřadu vlády České republiky představy o budoucí podobě práva, tedy co by mělo 

jako zákon v budoucnu platit.143 

4.1. Úloha České národní banky v procesu regulace 

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) je bezesporu jednou z nejvýznamnějších institucí, 

která by mohla mít roli při vytváření regulace virtuálních měn. Její činnost a existence je 

stanovena v zákoně144 a navíc vychází přímo z Ústavy.145„Je orgánem vykonávajícím dohled nad 

finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize“.146 Dle aktuálního stavu však virtuální 

měny nelze označit za součást finančního trhu, alespoň co se právní terminologie týče. Nejsou 

totiž měnou, bezhotovostními ani elektronickými penězi, investičním nástrojem ani cenným 

papírem a transakce s nimi nenaplňují ani definici směnárenské činnosti. Jak sama ČNB uvádí, 

                                                 
143De lege ferenda[online]. [cit. 22. 09. 2018]. Dostupné z:https://help.odok.cz/vykladovy-slovnik/-

/wiki/V%C3%BDkladov%C3%BD%20slovn%C3%ADk/De+lege+ferenda 
144Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
145Viz ust. čl. 98 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. 
146Viz ust. § 1 zákona č. 6/1993 Sb 
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transakce s kryptoměnami nepodléhají dohledu ČNB a nevyžadují ani její povolení.147 Na 

stejném místě jsou vyjmenovány i případy, kdy naopak ČNB dohled uplatní: 

 obchodování s deriváty kryptoměn, jelikož takové mohou být považovány za 

investiční nástroje 

 investiční fondy, které investují do kryptoměn (v případě, že jsou nabízeny 

veřejnosti, je třeba povolení ČNB, v ostatních případech je nutná pouze 

registrace) 

 činnost burz, jejichž prostřednictvím dochází ke směně bezhotovostních peněz za 

kryptoměny (za předpokladu, že jsou naplněny znaky poskytování platebních 

služeb) 

Ačkoliv jsou výše uvedené případy pouze výsečí z možností, kdy jsou kryptoměny 

předmětem transakce, jedná se o prakticky využitelné téma. Již začátkem roku 2018 založila 

česká investiční skupina Comfort Finance Group CFG první tzv. kryptofond, jehož 

prostřednictvím investoři vkládají prostředky do koše kryptoměn.148 Burzou pro trading (směnu) 

virtuálních měn s českými kořeny je například Simplecoin.149 

ČNB však nedává signály, že by se chystala regulací kryptoměn a souvisejících transakcí 

do budoucna více zabývat. Ve vyjádření její viceguvernér Mojmír Hampl výslovně uvádí 

následující: „Nesnažme se vytvářet nějaká preskriptivní, detailní pravidla pro regulaci 

kryptoměn, protože to bude ve finále kontraproduktivní“.150 Zmíněná kontraproduktivnost je dle 

mého názoru diskutabilní. Na jedné straně by rozumná míra regulace posílila právní jistotu 

investorů, jelikož by bylo jednodušší určit, jakým režimem se kryptoměny, potažmo zdanění 

výnosů z nich řídí. Na druhou stranu je otázkou, jestli je taková regulace fakticky možná. 

Zákonodárce, potažmo i ČNB prostřednictvím prováděcích předpisů, může stanovit podmínky 

pro jednotlivé druhy transakcí, stejně jako regulaci institucí, které tyto transakce 

                                                 
147ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Je k obchodování s Bitcoiny nebo k jejich směně potřebné povolení ČNB? 

[online]. [cit. 22. 09. 2018]Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/obchodovani_s_Bitc

oiny.pdf 
148ŠIMÁNEK, Vít. První fond v Česku umožňuje investici do kryptoměn. [online]. [cit. 22. 09. 2018]. Dostupné z: 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prvni-fond-v-cesku-umoznuje-investici-do-kryptomen/1580192 
149https://exchange.simplecoin.eu/ 
150WOLF, Karel.Náš postoj ke kryptoměnám? Nepomáhat, nechránit, neškodit, nevodit za ruku. [online]. [cit. 22. 

09. 2018]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2017/cl_17_171221_hampl_lupa.html 
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zprostředkovávají, nicméně samotnou podstatu kryptoměn bude těžko možné regulovat. 

Zaznívají totiž hlasy volající po regulaci vydávání kryptoměn, tedy tzv. ICO (z anglického 

„initial coin offering“). Na tomto místě se opět vracím k pojmu decentralizace, s nímž souvisí 

fakt, že jelikož kryptoměnu po jejím vydání nespravuje ani neovlivňuje žádná konkrétní instituce 

nebo společnost (jedná se o algoritmus, který se dále vyvíjí sám), která by byla právním 

subjektem, neexistuje tedy subjekt, na kterém by bylo možno splnění případných povinností 

vymáhat, nebo jež za porušení podmínek vydání pokutovat. V úvahu připadá pouze uložení 

povinnosti burzám a dalším subjektům finančního trhu, aby s takovou kryptoměnou odmítali 

obchodovat. 

Jak dále Hampl v citovaném článku uvádí, další vývoj v oblasti regulací kryptoměn 

nebude rozhodnutím odborníků ČNB, nicméně rozhodnutím politickým. Až čas tedy ukáže, jak 

moc zajímavým tématem bude regulace a zdanění zisků z kryptoměn, aby dostatečně zaujalo 

pozornost zákonodárců. Po obrovském rozkvětu kryptoměn v roce 2017, kdy Bitcoin samotný 

zaznamenal nárůst v hodnotě v řádech tisíců procent, považuji tuto otázku za více zajímavou i 

pro politiky. Postoj ČNB nicméně považuji za velmi střízlivý přístup a na otázky ohledně 

regulace kryptoměn patrně přinese odpovědi až vývoj následujících let. Osobně se však 

ztotožňuji s výše citovaným vyjádřením, dle něhož by byla snaha o extenzivní regulaci 

kryptoměn spíše kontraproduktivní. 
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Závěr 

Cílem této práce byla snaha o zodpovězení v úvodu vymezených dílčích otázek, které se 

týkají moderního fenoménu kryptoměn a zaměřují se zejména na daňověprávní aspekty 

nakládání s nimi. Ke dni uzavření rukopisu této práce fungují kryptoměny jako celek na 

světových trzích již déle než deset let. Subjektivně pojato, doba relativně dlouhá, nicméně při 

srovnání doby, která trvala k vytvoření komplexních právních úprav jiných institutů, považuji 

tuto dobu za pouhou počáteční fázi jejich existence. Tomuto závěru odpovídá i stav regulace, 

která se tomuto tématu v českém právním řádu věnuje. Neexistuje totiž žádný právní předpis, 

který by tuto problematiku komplexně upravoval a česká legislativa zatím obsahuje pouze dílčí 

úpravy některých aspektů virtuálních měn, jež souvisí spíše s riziky jejich využití, jako je 

například oblast praní špinavých peněz, nebo prevence proti neodvedení daně (institut ručení za 

daň). Stejně tak odborná literatura, která tento fenomén zmiňuje, ve většině případů primárně 

poukazuje na hrozby, které vzhledem k jejich technologicky vyspělým vlastnostem představují, 

tedy například oblast kybernetické kriminality. Obdobně také česká finanční správa ve svých 

vyjádřeních hodnotí kryptoměny spíše jako nebezpečí, jejichž prostřednictvím může docházet 

k protiprávní činnosti. Z hlediska odborných i neodborných článků na toto téma jsem se setkal 

nejčastěji s názory, které buď varují potenciální investory před extrémní volatilitou ceny 

virtuálních měn, nebo zatracují jejich praktickou využitelnost úplně. Související zdroje, které by 

se k tomuto fenoménu vyjadřovaly pozitivně, byly spíše výjimkou. Ačkoliv jsem tedy při psaní 

této práce nabyl spíše dojmu, že společnost jako celek považuje virtuální měny za ohrožení 

aktuálního finančního systému, případně za extrémně rizikový investiční nástroj, považuji jejich 

existenci za nesmírně zajímavou a troufám si vyjádřit názor, že mají potenciál sehrát významnou 

roli v budoucím vývoji nejen finančního, ale i právního systému jako celku. Důkazem toho může 

být vzrůstající počet projektů, které jsou ve světě prostřednictvím virtuálních měn financovány, a 

to i navzdory výraznému poklesu ceny kryptoměn v průběhu roku 2018. 

V první části práce jsem se zabýval snahou o vymezení virtuálních měn v mezích 

současného právního řádu, a vymezení souvisejících otázek. Snažil jsem se kryptoměny 

porovnávat s vybranými instituty finančního práva, jako jsou elektronické či digitální peníze, 

měna, nebo cenné papíry. Dospěl jsem však k závěru, že vzhledem k charakteristickým 

definičním znakům jmenovaných institutů, nelze kryptoměny ani pod jeden z těchto pojmů 

zařadit. V konečném důsledku si tak při snaze o jejich definici v mezích právního řádu nelze než 

vystačit s poznatkem, že se jedná věc v právním smyslu dle občanského práva, konkrétně o věc 

nehmotnou movitou. Toto je však podstatným poznatkem z první části, jelikož hraje významnou 
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roli v ostatních částech práce. Dále jsem se v této části zaměřil na vymezení některých 

inherentních vlastností kryptoměn, které mohou mít význam při správě daní. Z těchto bych 

připomněl především decentalizovanost (ve vztahu k související ztížené pozici při budoucí snaze 

o regulaci) a anonymitu / pseudonymitu (ve vtahu ke znesnadnění při správě daní). V neposlední 

řadě jsem se zaměřil na trestněprávní rovinu, která souvisí s případným neodvedením či 

úmyslným zkrácením daně. Na tomto místě bych rád připomenul, že spoléhat se, že správce daně 

na neodvedení daně z příjmů z kryptoměn nepřijde, považuji kromě otázky morálnosti takového 

počínání při nejmenším za velmi riskantní a nepravděpodobné. Tresty odnětí svobody zejména 

v některých kvalifikovaných podstatách trestných činů přesahují 10 let.V závěru první části jsem 

pro úplnost věnoval pozornost právní konstrukci daní, se zaměřením na jejich definiční znaky a 

ideologickou rovinu ve vztahu ke kryptoměnám. 

Z hlediska daňových aspektů nakládání s kryptoměnami jsem se v druhé části práce již 

konkrétně věnoval dani z příjmů fyzických osob. Rozebral jsem situace, které by mohly 

v souvislosti s jednotlivými druhy příjmů nastat, a zhodnotil je z hlediska relevance 

k obsaženému prvku virtuálních měn. Ačkoliv v úvahu připadala i schémata související s příjmy 

ze závislé činnosti i kapitálového majetku, považuji je jen za okrajově související. Dospěl jsem 

k závěru, že v případě těžby kryptoměn a případných jiných podnikatelských činností, budou 

takové aktivity nejčastěji podléhat režimu zdanění příjmů ze samostatné činnost. Rád bych také 

poukázal na možnost vzniku povinností v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. 

Pokud virtuální měny využívám za účelem krátkodobých či dlouhodobých investic, budu 

případné příjmy dle mých závěrů danit jako ostatní příjmy. Předchozí věta platí za předpokladu, 

že transakce probíhají v rámci správy vlastního majetku. Případná zprostředkovatelská činnost 

pro další osoby by potom spadala mezi příjmy ze samostatné činnosti. Věřím, že mnou 

vyslovené závěry v oblasti zdanění příjmů fyzických osob jsou správné, v neposlední řadě proto, 

že jsem se s obdobnými závěry setkal i u dalších autorů, kteří se problematice zdanění příjmů 

z kryptoměn dlouhodobě věnují. 

Cílem třetí části práce bylo analyzovat daňové implikace, které transakce s kryptoměnami 

vyvolávají v oblasti nejvýznamnější z nepřímých daní – dani z přidané hodnoty. V tomto směru 

shledávám jako stěžejní judikaturu Evropského soudního dvora. Troufám si dále uzavřít, že 

v případě klasické těžby kryptoměn se nejedná o činnost spadající do předmětu DPH, jelikož zde 

není přímá vazba mezi činností a ziskem. Obávám se však, že vzhledem k tomu, že v dnešní 

době převažuje těžba formou tzv. mining - poolů, mohou být, a v budoucnu pravděpodobně 

budou, tyto případy posouzeny českým správcem daně rozdílně. Další oblastí, která nepochybně 
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spadá do předmětu DPH je také nákup zboží a služeb za kryptoměny. V těchto situacích 

nepovažuji za spornou otázku, jestli zdanění podléhají, spíše zde vyvstává technický problém 

související s oceňováním kryptoměn. Při oceňování lze uplatnit metodu váženého aritmetického 

průměru, nebo tzv. FIFO. Volba metody může při správném nastavení znamenat rozdíl 

v odvedené částce daně ve výši jednotek až desítek procent. V této části se také věnuji institutu 

ručení za daň při „platbě“ prostřednictvím kryptoměn, který je jedním z mála případů, kdy český 

právní řád na kryptoměny výslovně pamatuje. 

V závěrečné části práce řeším úvahu nad otázkou, jakým směrem by se v budoucnu měla 

ubírat případná regulace. Stěžejní roli spatřuji v úloze České národní banky, která by v budoucnu 

mohla vystupovat v roli regulátora některých oblastí souvisejících s kryptoměnami. Vzhledem 

k prvku decentralizace kryptoměn docházím k závěru, že komplexní regulace kryptoměn jako 

celku by byla extrémně obtížná, pokud ne přímo nemožná. Za příkladnou považuji reakci britské 

daňové správy, která k dílčím otázkám zdanění kryptoměn zaujala jednoznačné stanovisko. 

Ve snaze o nalezení odpovědí na otázky související s daňovými aspekty nakládání 

s kryptoměnami spatřuji složitost především v tom, že český právní řád doposud na existenci 

kryptoměn a jiných podobných technologických fenoménů nového tisíciletí příliš nereaguje. 

Proto je nezbytné vycházet z obecných ustanovení a zejména v oblasti daní volit zařazení ne dle 

výslovné úpravy, ale právě dle obecných znaků virtuálních měn. Přesto nepovažuji absenci 

výslovné regulace kryptoaktiv za negativní a závěry zástupců ČNB, vyslovené v jejich 

vyjádřeních, považuji za střízlivé. Věřím, že navzdory určité míře právní nejistoty v otázkách 

zařazení kryptoměn, se mi podařilo dobrat se ke správným závěrům v dílčích otázkách zdanění 

nakládání s nimi. Na stejném místě však znovu připomínám, že kryptoměny jsou fenoménem 

mladým, dynamicky se rozvíjejícím a obdobnými slovy bych hodnotil i jejich regulaci. Nelze 

proto vyloučit, ba naopak lze předpokládat, že budoucí přístup k virtuálním měnám i jejich 

zdanění se může změnit, a mnou vyslovené závěry v této práci budou překonány. Kryptoměny a 

jejich právní aspekty považuji za nesmírně zajímavé téma a chystám se mu věnovat i ve své 

budoucí vědecké činnosti. 
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Abstrakt 

Název: Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami 

 

Tato práce si klade za cíl zodpovědět vybrané otázky z oblasti právního a především 

daňověprávního rámce kryptoměn. Kryptoměny jsou poměrně mladým fenoménem, který se 

stále vyvíjí. Jsou užívány především jako alternativní platidlo či specifický investiční nástroj. 

Vzhledem k významným ziskům, které mohou transakce s nimi přinést, je důležitá problematika 

určení souvisejících daňových povinností. 

Práce je dělena na 4 základní části. První část se věnuje obecně vymezení pojmu 

kryptoměn, a dalších institutů. Druhá část se věnuje dani z příjmů fyzických osob a třetí část se 

věnuje dani z přidané hodnoty. Závěrečná čtvrtá část se zabývá otázkou budoucího vývoje 

regulace kryptoměn. 

V první části je důraz kladen na obecné vymezení kryptoměn v rámci právního řádu, 

s důrazem na srovnání s vybranými tradičními instituty finančního práva. Pozornost je také 

věnována specifickým vlastnostem kryptoměn, které mají relevanci z hlediska správy daní a 

souvisejících povinností. Značná pozornost je také věnována trestněprávním důsledkům, které 

hrozí v případě neplnění daňových povinností. V závěru této části je také rozebrán pojem daně 

včetně jeho charakteristických znaků. 

Druhá část se věnuje dani z příjmů fyzických osob. Analyzovány jsou jednotlivé druhy 

příjmů v závislosti na existenci prvku kryptoměn. Důkladnějšímu rozboru jsou podrobeny příjmy 

ze samostatné činnosti, jež se vztahují na činnosti spojené například s těžbou kryptoměn. 

Zvláštní důraz je poté kladen na oblast ostatních příjmů, která se aplikuje v případě zdanění 

zisků z investičního nákupu a prodeje kryptoměn v rámci správy vlastního majetku. 

Třetí část práce analyzuje daňové implikace související s daní z přidané hodnoty. 

Rozboru je podrobena relevantní evropská judikatura, ze které vyplývají závěry obecně 

aplikovatelné pro oblast DPH. Dále jsou zmíněny daňové povinnosti při těžbě kryptoměn nebo 

při nákupu a prodeji zboží a služeb za ně. 

V poslední části práce je obsažena úvaha o možném budoucím vývoji v oblasti regulace 

virtuálních měn. Zvláštní pozornost je věnována vyjádřením zástupcům České národní banky, 

která se logicky nabízí jako případný regulátor pro tuto oblast. 
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Abstract 

Title: Tax aspects of disposal of cryptocurrencies 

This thesis aims to answer the selected questions from the legal and, above all, the tax-

law framework. Cryptocurrencies are a fairly young phenomenon, which is still developing. 

They are mainly used as an alternative to state-recognized currencies or a specific investment 

instrument. Because of the significant profits that transactions can bring with them, the issue of 

determining related tax obligations is important. 

The work is divided into 4 basic parts. The first part deals with the general definition of 

the cryptocurrencies and other relevant institutes. The second part deals with personal income 

tax and the third part deals with value added tax. The final fourth part deals with the issue of the 

future development of cryptocurrencies regulation. 

In the first part, focus is placed on the general definition of cryptocurrencies within the 

rule of law, with emphasis on comparison with selected traditional institutes of financial law. 

Attention is also paid to the specific features of cryptocurrencies that are relevant in terms of tax 

administration and related tax duties. Considerable attention is also paid to the criminal law 

consequences that might arise in the event of non-compliance with tax obligations. At the end of 

this section, the concept of tax, including its characteristics, is also analyzed. 

The second part deals with the income tax on natural persons. Individual types of income 

are analyzed depending on the existence of the element of cryptocurrencies. A more profound 

analysis is subject to revenue from a separate activity that relates to activities associated, for 

example, with the mining of cryptocurrencies. Particular emphasis is then placed on the field of 

other incomes, which is applied in the case of taxation of profits from investment purchases and 

sales of cryptocurrencies within the scope of management of own assets. 

The third part analyzes tax implications related to value added tax. The relevant European 

case law is subject to analysis, which draws conclusions generally applicable to VAT. Further, 

the tax obligations are mentioned in relevance to mining of cryptocurrencies, or in the purchase 

and sale of goods and services for them. 

The last part of the thesis includes a discussion of possible future developments in the 

field of virtual currency regulation. Particular attention is paid to the statements of the 

representatives of the Czech National Bank, which is logically offered as a possible regulator for 

this area. 
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