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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. 

 


