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Úvod 

V posledních letech bylo možné na světové scéně zaznamenat obrovský nárust popularity 

kryptoměn. Tento nárůst byl doprovázen i obecným nadšením, kdy veřejnost získala dojem, že její 

koupí se stává součástí něčeho nadnárodního a státní mocí neregulovatelného. Důkazem toho, jak 

málo o podstatě kryptoměn, a tudíž i související problematice, ale veřejnost věděla, může být 

například i statistika společnosti Google za rok 2018. Ta ukazuje, co bylo ve Spojených státech 

amerických a Spojeném království v roce 2018 nejvyhledávanějším spojením uvozeným „What 

is“ – a to sice: „What is Bitcoin?“.1 Pod pojem kryptoměna můžeme dnes zařadit již stovky až 

tisíce projektů, které se snaží získat popularitu mezi veřejností. Pro účely této práce byla nicméně 

vybrána pouze primárně jedna z nich, a to konkrétně kryptoměna bitcoin, která dosáhla ke dni 6. 

3. 2019 tržní kapitalizace ve výši 68 miliard dolarů.2 Proti druhé nejznámější kryptoměně Etherum 

je to necelý pětinásobek, což bitcoinu dává poměrně výrazný náskok, a tudíž i význam oproti 

ostatním kryptoměnám.3 

V souvislosti s tímto obrovským nárustem na popularitě nicméně ruku v ruce vzniká 

problém nejasné právní regulace tohoto odvětví. Motivace k regulaci může mít svůj původ 

v mnoha oblastech, jako je například ochrana spotřebitele proti klamavým praktikám obchodníků, 

boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a praní špinavých peněz, jakožto i financování 

terorismu. Vedle toho mají nicméně operace s kryptoměnou dopad například do daňových 

povinností jejich vlastníků a obchodníků s nimi. Vzhledem k tomu, že právních oblastí, ve které 

je existenci kryptoměn nutno rozebrat, je poměrně široká řada a neexistuje v tuto chvíli komplexní 

literatura, je cílem této práce poskytnout právní rozbor jednotlivých oblastí, kde s nimi lze přijít 

do kontaktu. Jako dílčí cíle si poté tato práce klade (i) definovat a kategorizovat termín kryptoměna 

z právního pohledu, (ii) popsat technologii blockchain a právně posoudit závaznost tzv. smart 

kontraktů, a (iii) analyzovat právní úpravu v oblasti zdanění kryptoměn z pohledu daně z příjmů 

fyzických osob, právnických osob a DPH.  

První kapitolu tvoří historický základ dnešních kryptoměn, který má za cíl vytvořit 

referenční období a přiblížit skutečnost, že kryptoměny se ve světě v určité formě objevují již 

poměrně delší dobu. Druhá kapitola si klade za cíl vypořádat se právním ukotvením pojmů 

 
1 MICKY NEWS. "What is Bitcoin” tops google search list for 2018. Micky [online]. [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 

https://micky.com.au/what-is-bitcoin-tops-google-search-list-for-2018/. 
2 CoinMarketCap [online]. [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://coinmarketcap.com. 
3 Tamtéž. 



 

 

 

 

kryptoměna, virtuální měna a digitální měna, které často bývají označovány za synonyma. Ke 

správné analýze jednotlivých pojmů je využíváno především dokumentů mezinárodních 

finančních institucí. Dále je věnován prostor i kategorizaci virtuálních měn a odlišujícím prvkům 

kryptoměn. V neposlední řadě je poté součástí i podkapitola, která se zabývá postavením 

kryptoměn v českém právním řádu, jak z pohledu soukromého práva, kdy je zkoumána právní 

povaha kryptoměny, tak z pohledu veřejného práva optikou boje proti praní špinavých peněz 

a legalizace výnosů z trestné činnosti. V neposlední řadě pak tato část obsahuje i podkapitolu 

věnující se pohledu regulačního úřadu, kterým je Česká národní banka. Třetí kapitola je věnována 

popisu technologie blockchain, její kategorizaci a nastínění jejích základních vlastností. Cílem této 

kapitoly je pak především analýza právního aspektu blockchainu, respektive závaznosti tzv. smart 

kontraktů, které lze pomocí technologie blockchain uzavírat. Čtvrtá, pátá a šestá kapitola obsahují 

rozbor právní úpravy vztahující se k dani z příjmů fyzických osob, právnických osob a DPH. 

Cílem těchto kapitol je poskytnout odpovědi na otázku správného postupu pro daňový subjekt, 

který provádí operace s kryptoměnami nebo jejich těžbu, a rozebrat některé související problémy. 
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1 Historie 

Současné kryptoměny jako bitcoin, etherum, ripple a další nejsou prvními kryptoměnami 

takového typu. Historie zná spoustu případů malých „start-upových“ projektů, které se snažily 

vytvořit svojí tehdejší verzi virtuálních měn či kryptoměn. Většina z nich skončila buď u soudu, 

nebo rychlým krachem. Existuje ale pár případů, které se dokázaly alespoň na nějakou dobu dostat 

na světlo širšího světa a vzbudit poměrně velký zájem veřejnosti nebo investorů. Některé z nich 

pak pravděpodobně položily i výrazné stavební kameny, na kterých dnešní kryptoměny stojí.  

1.1 Cyberbucks a společnost DigiCash 

První historicky významnou kryptoměnou byla kryptoměna cyberbucks od společnosti 

DigiCash. V čele společnosti stál na počátku průkopník virtuálních měn David Chaum. Ten se již 

během svých let na Californské univerzitě věnoval anonymitě platebních transakcí prováděných 

prostřednictvím internetu. Především ho znepokojoval přístup finančních institucí k údajům 

o jednotlivých transakcích a dalším osobním údajům o uživatelích těchto platebních metod.4 Proto 

v roce 1989 založil společnosti DigiCash, která si kladla za cíl zajistit anonymitu právě na poli 

těchto běžných plateb. Základem měny bylo využívání veřejného a soukromého klíče, který 

využívají i dnešní kryptoměny. Veřejný klíč každého uživatele je veřejně dostupný a odesílatel 

zašifruje transakci pomocí veřejného klíče příjemce. Ten následně využije svůj soukromý klíč 

k tomu, aby transakci dešifroval. Tím, že by v ideálním případě měl soukromý klíč mít k dispozici 

pouze oprávněný příjemce transakce, je zajištěna její bezpečnost a anonymita, neboť nikdo jiný 

zprávu dešifrovat nedokáže. Dalším využitím klíčů pak může být například podpis odesílatele, 

který zprávu ještě zašifruje pomocí svého soukromého klíče a příjemce jí následně dešifruje 

pomocí veřejného klíče odesílatele, čímž je zajištěna i autenticita zprávy.5 

DigiCash ve své snaze uplatnit svůj systém eCash na běžné transakce nicméně nebyl příliš 

úspěšný. Důvodem bylo především to, že společnost byla závislá na bankovních domech  

a obchodnících, kteří museli umožnit svým zákazníkům platby a převody skrze systém eCash. Jen 

díky tomu by mohli běžní občané provádět platby obchodníkům za zboží a služby a systém reálně 

využívat. Takto prorazit se ale společnosti nepodařilo. Někteří autoři tvrdí, že důvodem byla 

 
4 CHAUM, David. DigiCash. Chaum [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://www.chaum.com/ecash/. 
5 Public-key cryptography. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, Inc., 

2001 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography. 
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Chaumova přehnaná snaha o co největší anonymitu.6  Důkazem toho může být i to, že odmítl 

integraci systému společnosti DigiCash do operačních systémů Windows 95, za což mu Bill Gates 

byl údajně ochoten nabídnout až sto milionů dolarů, právě z důvodu nedostatečné anonymity 

uživatelů.7 Choum nicméně situaci označil za začarovaný kruh, ve kterém instituce neměly důvod 

systém adoptovat, když jej využívalo pouze malé procento obyvatelstva, a lidé naopak neměli 

možnost systém využít, protože jej podporovalo pouze pár bankovních domů.8 Celá situace vedla 

až k vnitřním rozporům ve společnosti DigiCash, kdy se zaměstnanci postavili proti vedení. Sám 

Chaum proto společnost v roce 1997 opustil a dva roky poté DigiCash vyhlásil bankrot. Nicméně 

stojí za zmínku, že systém během doby existence přijaly, nebo alespoň pracovaly na jeho 

implementaci, banky jako Deutsche Bank, Norske Bank a Bank Austria. 9 

1.2 E-gold  

Výrazněji se do historie zapsala i kryptoměna e-Gold, kterou v roce 1996 vytvořila 

společnost Gold & Silver Reserve Inc. Princip této „měny“ spočíval v tom, že společnost 

nakoupila určité množství zlata, které uložila do bezpečnostních schránek a úschoven, a následně 

na toto zlato emitovala „měnu“ e-gold. Celá tato emise tak byla kryta zlatem, v čemž spočíval  

i obchodní model společnosti, která prezentovala e-gold jako bezpečnou, zlatem jištěnou měnu.10 

V tomto ohledu je nutno podotknout, že sám zakladatel společnosti Doug Jackson považoval 

vytvoření měny, která by byla kryta zlatem, jako nutný předpoklad pro záchranu světové 

ekonomiky. Jeho vizí bylo vytvoření nadnárodní směnné jednotky, která by cirkulovala bez 

možnosti provádění státních zásahů a jejím přesným poměrem ke zlatu by byla i relativně 

zafixována její hodnota.11 e-Gold poměrně rychle nabral na vysoké popularitě, v roce 2000 ho 

využívalo až milion lidí a v roce 2008 dokonce až pět milionů lidí. V praxi byl přijímán  

 
6 STROUKAL, Dominik a Jan SKALICKÝ. Bitcoin. Praha: Ludwig von Mises Institut CZ&SK, 2015. ISBN 978-

80-87733-26-4. s.26. 
7 CHAUM, David. DigiCash. Chaum [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://www.chaum.com/ecash/ 
8 FRANKENFIELD, Jake. DigiCash. Investopedia [online]. Dotdash publishing, 2018 [cit. 2019-04-07]. Dostupné 

z: https://www.investopedia.com/terms/d/digicash.asp. 
9 CHAUM, David. DigiCash. Chaum [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://www.chaum.com/ecash/ 
10 ZACHARY. DigiCash and e-gold, the Cryptocurrencies That Failed Before Bitcoin Was Born. Bitcoinnews.com 

[online]. 2018 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://bitcoinnews.com/digicash-and-e-gold-the-

cryptocurrencies-that-failed-before-bitcoin-was-born/. 
11 ZETTER, Kim. Bullion and Bandits: The Improbable Rise and Fall of E-Gold. Wired.com [online]. Boone [cit. 

2020-05-19]. Dostupné z: https://www.wired.com/2009/06/e-gold/. 
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u obchodníků, vznikaly směnárny, které umožňovaly jeho směnu na další zahraniční měny, 

a v roce 2006 služba společnosti Gold & Silver Reserve Inc. zprostředkovala obchodní transakce 

v hodnotě dvou miliard dolarů a disponovala rezervou o velikosti necelých čtyř tun zlata. Takovýto 

nárůst na jedné straně přitahoval úroky hackerských skupin, kterým se skutečně podařilo část 

uživatelů okrást o nakoupené E-Goldy, především ale přitáhl pozornost amerických regulátorů. 

Jejich pozornost si E-Gold získal již v roce 2003, kdy americké bezpečností složky začaly 

monitorovat zneužívání amerických platebních karet skupinou z východní Evropy. Ta využívala 

E-Gold k anonymnímu přesunu nelegálně získaných prostředků, jelikož platforma zajišťovala 

plnou anonymitu. Po útoku na budovy světového obchodního centra v New Yorku v roce 2001 

a přijetím Patriot Act došlo ke zpřísnění boje proti praní špinavých peněz, a postupný zánik 

platformy tak byl již pouze otázkou času.12  

Jak lze na dvou předchozích případech vidět, tak hlavním úskalím, na které kryptoměny 

narážely, byly buď firemní struktura zakladatelské společnosti, a tudíž i centralizovaný systém, 

nebo přílišný dohled regulátora a problematika boje proti praní špinavých peněz. Možná i z toho 

důvodu se k současně nejpopulárnější kryptoměně bitcoin její autor nikdy veřejně nepřihlásil 

a celá spočívá na decentralizované síti. Oprávněná obava ze zneužívání k praní špinavých peněz 

z důvodu anonymity nicméně zůstává přítomná i u ní.   

1.3 Bitcoin 

Kryptoměna bitcoin spatřila světlo světa v roce 2009 skrze práci vývojáře jménem Satoshi 

Nakamoto. Ten ve své „bílé knize“ (z anglického „white paper“) vysvětluje důvod vzniku měny 

jako snahu vytvořit mechanismus, který by byl, místo na důvěře ve finanční instituce, postaven na 

důvěře v kryptografické vlastnosti měny. Ve finančních systémech, provozovaných institucemi, 

vidí zbytečné náklady a nadbytek shromažďovaných informací, které musí být získány, aby 

instituce mohla poskytnout uživatelům dostatečnou jistotu bezpečí a autentičnosti transakcí.13  

Z počátku byla popularita bitcoinu poměrně nevýznamná, nicméně zejména v posledních 

letech bylo možné zaznamenat její raketový nárůst a následně opět poměrně strmý pokles. Tento 

postupný proces ilustruje graf 1. Vzhledem k tomu, že na vrcholu dosahovala cena za jeden bitcoin 

 
12 E-Gold. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. San Francisco: Wikimedia Foundation, Inc., 2001 [cit. 2019-

04-07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/E-gold. 
13 NAKAMATO, Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System [online]. 2008 [cit. 2020-05-23]. 

Dostupné z: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. 
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necelých 20 tisíc dolarů, není velkým překvapením, že právě bitcoin je středem pozornosti 

regulátorů a i veřejnosti.  

Graf 1 Prodejní cena bitcoinu v letech 2014–2019 (V USD) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat z bitcoinity.org14 

  

 
14 Bitcoinity.org/markets. Bitcoinity.org [online]. [cit. 2019-05-28]. Dostupné z: https://bitcoinity.org/markets. 
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2 Pojem kryptoměna 

V publikacích se často můžeme setkat s vícero označeními pro pojem kryptoměna. Jedním 

z nich, využívaným zejména v odborných textech, které nepovažují za vhodné využívat termín 

měna, je často termín krypto-aktiva. To, že se nejedná o synonyma, nýbrž spíše o nadřazené, 

respektive podřazené pojmy, dobře ilustruje taxonomie vydaná Evropským orgánem pro 

bankovnictví (dále jen „EBA“), který krypto-aktiva rozdělil následovně (tabulka 1).  

Tabulka 1 Rozdělení krypto-aktiv 

Platební/směnitelné/měnové 

tokeny 

Investiční tokeny Užitkové tokeny 

• často označované jako 

virtuální měny nebo 

kryptoměny; 

• vlastníkovi neposkytují 

práva, ale mají sloužit jako 

prostředek směny. (Tedy 

k nákupu a prodeji zboží a 

služeb) nebo jako investiční 

nástroj pro uchování 

hodnoty; 

• např. bitcoin; 

• typicky přinášejí 

vlastníkovi práva – 

např. ve formě 

nároku na 

dividendu. 

Nejčastěji je 

možné se s nimi 

setkat skrze tzv. 

ICOs, kdy 

společnosti emitují 

krypto-aktiva proti 

zákonnými 

prostředkům, aby 

získali počáteční 

kapitál; 

• např. bankera;  

• umožňují přístup 

k určité službě 

nebo produktu, ale 

nejsou přijímaný 

jako platební 

prostředek za jiné 

služby či zboží; 

• využívá se 

například 

v cloudových 

službách; 

V některých případech ale může být konkrétní krypto-aktivum vlastnosti ze všech tří 

skupin. Takovým příkladem je dle EBA například Ether.  

Zdroj: Vlastní zpracování dle EBA 15 

 
15 EUROPEAN BANKING AUTHORITY. Report with advice for the European Commission [online]. Londýn: 

EBA, 2019 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/EBA+Report+on+crypto+assets.pdf. s.7. 
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Důvodem uvedení tohoto dělení hned v úvodu práce je skutečnost, že tam, kde se 

v následujícím textu objevuje termín kryptoměna, rozumí se tím právě první kategorie, tedy tokeny 

určené jako prostředek směny.  

Alternativou k tomuto dělení je dělení kryptoměn mezi tokeny a tzv. altcoiny. Altcoinem 

rozumíme jakoukoliv kryptoměnu, která má za cíl fungovat jako platidlo, respektive prostředek 

směny. Výraz altcoin vychází ze slov „alternative to bitcoin“ a to převážně z toho důvodu, že velká 

část altcoinů stojí v základech na stejném open source protokolu jako bitcoin, případně jeho lehké 

úpravě.16 Skutečnost, že v základu fungování ale stojí technologie blockchain, ať již ta bitcoinová, 

nebo jiná, je společná všem altcoinům. Proces odštěpení, respektive úpravy základního kódu 

blockchainu se označuje termínem „forking“ neboli větvení. Pro účely větší přehlednosti tohoto 

dělení pak bude pod termínem altcoin chápana i kryptoměna bitcoin, který je v často považován 

za samostatnou kategorii, z důvodu jeho prvenství.  

V užším smyslu lze výraz altcoin použít pro ty typy kryptoměn, jejichž technologie je od 

bitcoinu odvozena, či přímo pracuje na téže technologii. Příkladem takové kryptoměny jsou 

kryptoměny litecoin nebo peercoin.  V širším smyslu lze termínem altcoin označit i ty kryptoměny, 

které stojí na kompletně vlastní technologii blockchainu, respektive vlastních protokolech, jako je 

například kryptoměna ripple. Výraz altcoin proto lze považovat za synonymum 

platebním/směnitelným/ měnovým tokenům z tabulky výše, a tedy i kryptoměně ve smyslu, jakým 

jej chápe tato práce.  

Pojem token se v oblasti kryptoměn využívá k označení všech typů kryptoaktiv. Pro lepší 

orientaci bude ale v tomto textu využíván pouze pro zbylé dvě kategorie z dělení EBA, tedy 

k označení takových kryptoměn, jejichž cílem je poskytnutí buď investiční příležitosti do 

vznikající společnosti, nebo jako odměnu za využívání určité služby či způsob, jak danou službu 

využívat.17  Toto dělení zobrazuje tabulka 2. 

 
16 AZIZ. Coins, Tokens & Altcoins: What’s the Difference?. Master the Crypto [online]. Singapur: Master The 

Crypto [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://masterthecrypto.com/differences-between-cryptocurrency-coins-

and-tokens/. 
17 Tamtéž. 
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Tabulka 2 Kategorizace pojmů krypto-aktiva, kryptoměna, altcoin, token 

Krypto-aktiva 

Platební/směnitelné/měnové tokeny – 

kryptoměny 
Investiční tokeny 

Užitkové tokeny 
Založené na 

BTC – altcoin 

v užším smyslu 

Nezaložené na 

BTC – altcoin 

v širším smyslu 

• namecoin 

• litecoin 

• peercoin 

• auroracoin 

• dogecoin 

• Ripple 

• Omni 

• NXT 

cryptocurrency 

 

 

• Medipedia point Rewards 

• Bankera 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

2.1 Kategorizace kryptoměny  

Definovat kryptoměnu není ten nejlehčí z úkolů. Většina významných světových institucí 

se přímé definici kryptoměny vysloveně vyhýbá a pouze kryptoměny kategorizuje v rámci pojmů 

digitální měna či virtuální měna. Následují text se z toho důvodu věnuje vysvětlení vztahů pojmy 

elektronické peníze, digitální měna, virtuální měna a kryptoměna.  

Předně je nutné upozornit na skutečnost, že i přesto, že se v následujícím textu poměrně 

často objevuje termín měna, nelze kryptoměny, resp. virtuální měny chápat v právním smyslu 

slova měna. Pojem měna je totiž v rámci právní teorie vymezen jakožto peněžní soustava, která je 

uznána státem, případně mezinárodními dohodami, a příslušnými zákonnými předpisy jsou 

stanoveny její konkrétní pravidla a náležitosti, jako je základní jednotka, dělení, emise, nástroje 

pro její ochranu apod.18 V tuto chvíli žádná kryptoměna není právním řádem upravena, co se jejích 

pravidel a vlastností týče, z toho důvodu ji nelze označit za měnu v právním slova smyslu. Je 

vhodné uvést, že jediný stát, který alespoň uvažoval o zavedení určité formy státní kryptoměny, 

 
18 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. s. 336.  
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bylo svého času Estonsko.19 Nicméně i to v posledních letech změnilo postoj, a naopak přistoupilo 

k jejich přísnější regulaci.20 

Vedle měny často bývají kryptoměny označovány za peníze, toto označení je přinejmenším 

problematické, neboť v teorii uznávané znaky peněz, jako je prostředek směny, uchovatel hodnoty 

a zúčtovací jednotka stále, dle mého názoru, nesplňují.  

2.1.1 Prostředek směny 

Holman definuje prostředek směny jako něco, co lidé chtějí kdykoliv přijmout, protože ví, 

že i ostatní lidé to chtějí kdykoliv přijmout.21  Historicky tuto funkci plnily drahé kovy, které 

především díky své dlouhodobé vzácnosti mohli dobře fungovat jako peníze, jelikož jejich 

hodnotu představoval podíl vzácného kovu v dané minci. Postupem času nicméně byli nahrazeny 

papírovými bankovkami, které již sami o sobě žádnou materiální hodnotu nepředstavují. Jejich 

hodnota je naopak odvozena od důvěry obyvatel v centrální banky, příslušné zákony a v to, že 

bankovky budou všeobecně přijímány neboli jak říká Holman: „Důvěra v tyto bankovky už není 

založena na zlatě. Je založena na důvěře v zákon a ve státní moc“.22 U kryptoměny jako je bitcoin 

je ovšem důvěra postavena pouze na důvěře v ostatní subjekty, technologii a jakákoliv důvěra 

v zákon a stát absentuje. Částečně ovšem bitcoin funkci prostředku směny naplňuje, neboť 

základna obchodníků, která jej přijímá jako platidlo se relativně rozšířila. Pro běžnou populaci  

a každodenní život zůstává nicméně stále víceméně nepoužitelný z důvodu nízké míry akceptace, 

jakožto i relativně vysokým poplatkům za jednu transakci. 23 Dalším důvodem pro nesplnění této 

podmínky je i absentující povinnost obchodníka jakoukoliv virtuální měnu přijímat, na rozdíl od 

zákonných platidel. 

 
19 Estonsko zvažuje zavedení vlastní kryptoměny. Novinky.cz [online]. Praha: Seznam.cz, a.s., 2017 [cit. 2019-04-

07]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/458955-estonsko-zvazuje-zavedeni-vlastni-

kryptomeny.html. 
20 TASSEV, Lubomir. Estonia to Tighten Rules for Licensed Crypto Companies. Bitcoin.com [online]. 2018 [cit. 

2019-04-07]. Dostupné z: https://news.bitcoin.com/estonia-to-tighten-rules-for-licensed-crypto-companies/. 
21 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 4., aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 

80-717-9891-6. s. 459. 
22 Tamtéž s. 461. 
23 Bitcoin Transaction Fees [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://bitcoinfees.info. 
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2.1.2 Uchovatel hodnoty 

Častým využitím peněz je jejich ukládání pro budoucí spotřebu, tedy spotřebu odloženou, 

v takovém případě pak peníze plní funkci uchovatele hodnoty. Stejnou funkci plní i v případě 

platby u obchodníka, který vyměňuje zboží nebo služby za peněžní prostředky, které pak může 

držet a v budoucnu se stát kupujícím jiného zboží nebo služby. Rozhodně nelze tvrdit, že by 

jediným uchovatelem hodnoty v ekonomice byly právě peníze. Dalším příkladem mohou být 

například akcie, nemovitosti, Mankiw zmiňuje dokonce i hokejové kartičky.24 Nabízí se tedy 

samozřejmě i otázka, zdali tuto funkci nemohou plnit i kryptoměny.  V důsledku nízké regulace  

a vysoké volatility jeho hodnoty, způsobené zejména spekulačními obchody, je tato funkce  

u kryptoměn, respektive bitcoinu výrazně omezena, jelikož v tuto chvíli nelze s jistotou říct, zda 

hodnota kryptoměny bude uchována a umožní tedy v budoucnu spotřebu. Toto omezení lze 

demonstrovat na volatilitě ceny bitcoinu (Graf 2).  Graf zobrazuje mezi denní volatilitu prodejní 

ceny bitcoinu v procentech na burze Coinbase za období 6. 5. 2019- 4. 11. 2019.  

Graf 2 Volatilita prodejní ceny bitcoinu na jednotlivých burzách v % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z bitcoinity.org25 

2.1.3 Zúčtovací jednotka  

Tato funkce peněz slouží především k vyjadřování cen jednotlivého zboží a vytvoření 

vzájemných vztahů mezi jednotlivými statky, což umožňuje vznik cenové hladiny. Mankiw tuto 

 
24 MANKIW, Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999. Profesionál. ISBN 80-716-9891-1. s. 572. 
25 Bitcoinity.org/markets. Bitcoinity.org [online]. [cit. 2019-05-28]. Dostupné z: https://bitcoinity.org/markets. 
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funkci pojmenovává jako: „standard, který lidé používají k oznamování cen a zaznamenávání 

dluhů.“.26 Ani tato funkce není, dle mého názoru, u kryptoměn splněna. Zejména v důsledku 

zmíněné nízké míry uplatnění u jednotlivých obchodníků, a tedy i absence srovnání jednotlivých 

statků a služeb a zároveň i vysoké volatilitě. Byť je nutné zmínit, že bitcoin se často využívá 

k vyjádření cen jiných kryptoměn a v rámci tohoto segmentu pak určitým způsobem funkci 

zúčtovací jednotky plní. 

V současné době tedy skutečně můžeme hovořit pouze o jakési alternativě ke klasickým 

penězům, která jejich funkce nahrazuje pouze částečně. Tento názor potvrzuje i Kotáb27 a The 

Financial Action Task force (dále jen „FATF“)28. 

2.2 Virtuální měna/digitální měna 

Evropská centrální banka (dále jen „ECB“) zařadila v roce 2012 kryptoměny do 

podskupiny virtuálních měn a tu následně definovala jako: „virtual currency is a type of 

unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and 

accepted among the members of a specific virtual community“. 29 Minimálně poslední část této 

definice je zjevně nedokonalá, neboť například bitcoin již zcela jistě přesáhl hranice určité 

virtuální komunity. Důkazem toho může být již zmíněný relativně široký výčet obchodníků, kteří 

platby bitcoinem přijímají na každodenní bázi.30 ECB si uvědomila, že právě bitcoin již je přijímán 

relativně širokým okruhem subjektů a byť polemizuje nad tím, že se stále jedná o „virtuální“ 

 
26 MANKIW, Gregory. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999. Profesionál. ISBN 80-716-9891-1. s.572. 
27 KARFÍKOVÁ, M. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-935-0. 
28 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Virtual currencies – Key definitions and potential AML/CFT risks 

[online]. Paříž: FATF, 2014 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf. s.4. 
29 EUROPEAN CENTRAL BANK. Virtual currency schemes [online]. Frankfurt nad Mohanem: ECB, 2012 [cit. 

2020-05-23]. ISBN 978-92-899-0862-7 (online). Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf. s.5. 

(česky: „virtuální měna je typ neregulovaných digitálních peněz, který je emitován a obvykle i spravován svými 

vývojáři a je využíván a přijímán členy určité specifické virtuální komunity.“). 
30 ELČIĆ, Sandro a Petr LUKÁČ. V Česku je více než 300 obchodů, které přijímají bitcoiny. Obchodníci si ale 

stěžují na vysoké náklady, jedna platba stojí přes 140 korun. Ihned.cz [online]. Praha: Economia, 2018 [cit. 

2019-04-07]. Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-66033300-v-cesku-je-vice-nez-300-obchodu-ktere-

prijimaji-bitcoiny-obchodnici-si-ale-stezuji-na-vysoke-naklady-jedna-platba-stoji-pres-140-korun. 
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prostředek plateb, respektive že ho stále využívá pouze virtuální komunita, reagovala v roce 2014 

novou definicí virtuálních měn: „digital representation of value, not issued by a central bank, 

credit institution or e-money institution, which in some circumstances can be used as an alternative 

to money.“.31  

Z výše uvedených definic lze vytknout nejdůležitější vlastnosti virtuálních měn, a to sice 

chybějící prvek centrální banky nebo kreditní instituce, neregulovanost, ale zároveň i možnost 

použít virtuální měnu jakožto alternativu k penězům.  

Jako další lze zmínit dokument vydaný Výborem pro platební a zúčtovací systémy (dále 

jen „CPSS“ z angl. Committee on Payment and Settlement Systems), který působí v Bance pro 

mezinárodní zúčtování. Ten se přímé definici kryptoměny také vyhnul a zařadil kryptoměny do 

skupiny digitálních měn. Digitální měnu následně definoval jako: „assets with their value 

determined by supply and demand, similar in concept to commodities such as gold. However, in 

contrast to commodities, they have zero intrinsic value. Unlike traditional e-money, they are not  

a liability of any individual or institution, nor are they backed by any authority. As a result, their 

value relies only on the belief that they might be exchanged for other goods or services, or a certain 

amount of sovereign currency, at a later point in time.“. 32 Zde můžeme spatřovat poměrně 

výrazný rozkol, neboť zatímco ECB chápe kryptoměny jako virtuální měnu, CPSS chápe 

kryptoměny spíše jako komoditu, jejíž cena je určována pouze poptávkou a nabídkou a jakákoliv 

vnitřní hodnota zde absentuje.  V této logice není CSSP sám. Například americký federální soud 

uznal v září roku 2018 bitcoin jako komoditu, když potvrdil americké Commodity futures trading 

 
31 EUROPEAN CENTRAL BANK. Virtual currency schemes – a further analysis [online]. Frankfurt nad 

Mohanem: ECB, 2015 [cit. 2020-05-23]. ISBN 978-92-899-1560-1 (online). Dostupné z: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf. 

(česky: „digitální vyjádření hodnoty, které není emitováno centrální bankou, kreditní institucí nebo institucí 

elektronických peněz, které může být za určitých podmínek použito jako alternativa k penězům“). 
32 COMMITTEE ON PAYMENTS AND MARKET INFRASTRUCTURES. Digital currencies [online]. Basilej: 

BIS, 2015 [cit. 2020-05-23]. ISBN 978-92-9197-385-9. Dostupné z: https://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf. 

s.4 

(česky:“ Aktiva, jejichž cena je určována skrze nabídku a poptávku podobně jako například u zlata. Jejich 

specifikem ale je, že nemají žádnou vnitřní hodnotu. Oproti klasickým elektronickým penězům nejsou 

závazkem žádného jednotlivce ani instituce ani nejsou zaručeny jakoukoliv autoritou. Ve výsledku tak jejich 

hodnotu tvoří jen očekávání, že mohou být v budoucnu utraceny za služby a zboží, nebo jinou suverénní 

měnu.“). 
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commision pravomoc ve věci stíhání bitcoinového podvodu.33  Taková neshoda na kategorizaci 

pak může vyvolat pochybnosti jakou úpravu případně na obchodování s kryptoměnami vůbec 

aplikovat. Na příkladu českého právního prostředí by například mohl být použít zákon č. 229/1992 

Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů v případě uplatnění definice dle CPSS, 

tedy virtuální měn jakožto komodity a obchodovat s kryptoměnami skrze komoditní burzy, nebo 

naopak zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPS“), 

případně zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZSČ“) při postupu dle výkladu ECB.   

Převažujícím názorem, který koresponduje s názorem autora této práce, ovšem zůstává 

řazení kryptoměn pod virtuální měny. K takovému názoru se vedle ECB přiklonily instituce jako 

Mezinárodní měnový fond,34  Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry 

a trhy, a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, které vydaly 

společné varování spotřebitelů před riziky, které virtuální měny představují.35 

Jako poslední kategorizaci výše uvedených pojmů lze vyzdvihnout dokument „Key 

definitions and potencial AML/CFT risks“ Tento dokument vydaný mezinárodní organizací FATF 

lze považovat, za jeden z nejzdařilejších. Virtuální měnu definuje jako: „digital representation of 

value that can be digitally traded and functions as a medium of exchange; and/or a unit of account; 

and/or a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is 

a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction.“36. 

 
33 WOO, Wilma. U.S. Court cements commodity verdict on cryptocurrency after landmark ruling. Bitcoinist.com 

[online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://bitcoinist.com/us-court-cements-commodity-verdict-on-

cryptocurrency-after-landmark-ruling/. 
34 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations [online]. 

Washington: IMF, 2016 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf. 
35 ESMA, EBA A EIOPA. ESMA, EBA and EIOPA warn consumers on the risks of Virtual Currencies [online]. 

ESMA, EBA, EIOPA, 2018 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-164-

1284_joint_esas_warning_on_virtual_currenciesl.pdf. 
36 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Virtual currencies – Key definitions and potential AML/CFT risks 

[online]. Paříž: FATF, 2014 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf. s.4. 

(česky: „Digitální reprezentace hodnoty, která může být digitálně obchodována a slouží jako prostředek směny 

a/nebo jako zúčtovací jednotka, uchovatel hodnoty, ale nemá status zákonného platidla.“).  
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Vedle definice virtuální měny poskytuje dokument i odlišení měny virtuální a digitální. Tu 

stanovuje takto: „Digital currency can mean a digital representation of either virtual currency 

(non-fiat) or e-money (fiat) and thus is often used interchangeably with the term “virtual 

currency.”37. 

K pojmu elektronické peníze lze pouze v krátkosti shrnout, že dle § 4 ZPS jsou chápany 

jako peněžní hodnota, která: 

• přestavuje pohledávku vůči tomu, kdo ji vydal; 

• je uchovávána elektronicky; 

• je vydávána proti přijetí peněžních prostředků za účelem provádění platebních transakcí; 

• je přijímána jinými osobami než tím, kdo ji vydal.  

Sama ČNB podotýká, že není možné tento pojem zaměňovat za termín virtuální měny.38 

K čemuž je nutné se přiklonit zejména z toho důvodu, že virtuální měny ve většině případů nemusí 

být vydávány proti přijetí peněženích prostředků (těžení, odměny ve hrách), můžou a nemusí být 

přijímány jinými osobami než těmi, které je vydali (bitcoin, World of Warcraft Gold) a často vůči 

těmto osobám ani nepředstavují pohledávku. Nicméně lze najít případy virtuálních měn, kdy 

definiční znaky naplněny jsou, jak uvádí EBA.39 V takovém případě pak dojde k naplnění § 2 odst. 

1 písm. c) a bude nutné na virtuální měnu pohlížet jako na peněžní prostředky. V takovém případě 

by tak transakce s takovými prostředky mohla provádět pouze osoba, která by k takové činnosti 

získala potřebné oprávnění od České národní banky, dle § 7 ZPS.  

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že dle převažujícího výkladu je nadřazeným 

pojmem kryptoměny pojem virtuální měna. Osobně se přikláním k výkladu FATF, který pojem 

 
37 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Virtual currencies – Key definitions and potential AML/CFT risks 

[online]. Paříž: FATF, 2014 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf. s.4. 

(česky: „Digitální měna může znamenat buď digitální vyjádření virtuální měny (měny s nenuceným oběhem) nebo 

elektronických peněz (měny s nuceným oběhem) a tedy je často zaměňována s pojmem virtuální měna.“). 
38 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. K obchodování s tzv. převodními tokeny [online]. Praha: ČNB, 2018 [cit. 2020-05-

23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_obchodovani_s_pr

evodnimi_tokeny.pdf. 
39 EUROPEAN BANKING AUTHORITY. Report with advice for the European Commission [online]. Londýn: 

EBA, 2019 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: 

https://eba.europa.eu/documents/10180/2545547/EBA+Report+on+crypto+assets.pdf. Str.14. 
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virtuální měna dále podřazuje pojmu digitální měna. Pod tímto pojmem si lze představit jakýkoliv 

platební prostředek, který je vyjádřen pomocí počítačového kódu, respektive binární soustavy. Na 

základě této logiky lze sestavit systematiku pojmů kryptoměna, virtuální měna a digitální měna.  

  

Obrázek 1 Schéma pojmů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.3 Členění virtuálních měn 

Pro vyčerpávající výklad považuji za nutné věnovat krátkou část i úplné kategorizaci pojmu 

virtuální měna. Pro lepší pochopení a popsání virtuální měny je využito dělení, se kterým přichází 

FATF. Ta dělí virtuální měnu na konvertibilní a nekonvertibilní a na centralizovanou  

a decentralizovanou.40 

Pojmem konvertibilní virtuální měna rozumíme měnu, kterou lze bez dalšího směnit za 

měnu zákonnou, tedy například bitcoin, monero, ethereum ale i další kryptoměny. Pojmem 

nekonvertibilní chápeme měnu, která je uzavřená určitému světu, či okruhu uživatelů.41 Nejčastěji 

jsou jako příklad nekonvertibilní měny používány „zlaťáky“ (z angl. Gold) ze světa World of 

Warcraft. Nicméně i zde najdeme poměrně snadný způsob, jak tuto virtuální měnu přeměnit na 

zákonné platební prostředky, například prostřednictvím online aukcí, které mají povahu černého 

trhu.42 Proto je nutné definici nekonvertibilní měny doplnit tak, že nekonvertibilní jsou pouze 

 
40 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Virtual currencies – Key definitions and potential AML/CFT risks 

[online]. Paříž: FATF, 2014 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf. Str.6. 
41 BRITO, Jerry. The Law of Bitcoin. Bloomington: iUniverse, 2015. ISBN 9781-4917-6867-9. Str.22. 
42 Playerauctions.com [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://www.playerauctions.com/sell-wow-gold/. 
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z definice subjektu, který ji vydává.43 Ten ale ve většině případů nemá možnost její skutečnou 

nekonvertibilitu zajistit, respektive může pouze sankcionovat porušení pravidel.    

Virtuální měny můžeme dále dělit na centralizované a decentralizované. Jak je 

pravděpodobně patrné již z označení, pojmem centralizovaná měna rozumíme virtuální měnu, 

která má ústřední autoritu, která měnu emituje, stanovuje podmínky pro její oběh a spravuje 

ústřední deník transakcí. Příkladem toho může být například v první kapitole zmíněný e-Gold, 

„zlaťáky“ ze světa World of Warcraft a další.44 Výrazem decentralizované pak rozumíme ty 

virtuální měny, které jsou založeny na open-source kódu, který je tvořen matematickým vzorcem 

a funguje prostřednictvím sítě peer-to-peer a jakákoliv ústřední instituce zde absentuje. Příkladem 

takové měny je právě bitcoin.45 

Tabulka 3 Ne/konvertibilní a Ne/centralizované virtuální měny 

 Centralizované Necentralizované 

Konvertibilní Centralizovaný 

správce, centralizovaný deník, 

směnitelnost za zákonné 

platidlo. (webMoney) 

Absence centrálního 

správce, decentralizovaný 

deník, směnitelnost za zákonná 

platidla – Kryptoměny  

(bitcoin) 

Nekonvertibilní  Centralizovaný 

správce, centralizovaný deník, 

nesměnitelnost za zákonná 

platidla – možná existence 

černého trhu. (World of 

Warcraft Gold) 

Neexistuje(zatím) 46 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pokud se vrátíme k definicím jednotlivých finančních institucí uvedených v předešlé 

podkapitole, tak jejich společným znakem kryptoměny je absence centrálního vydavatele a 

zajištující autority. Z toho lze dovodit, že kryptoměny budou ve většině příkladem takové virtuální 

 
43 BRITO, Jerry. The Law of Bitcoin. Bloomington: iUniverse, 2015. ISBN 9781-4917-6867-9. Str.22. 
44 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Virtual currencies – Key definitions and potential AML/CFT risks 

[online]. Paříž: FATF, 2014 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf. Str.7. 
45 Tamtéž. Str. 5. 
46 BRITO, Jerry. The Law of Bitcoin. Bloomington: iUniverse, 2015. ISBN 9781-4917-6867-9. Str.22. 
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měny, která je decentralizovaná. Konvertibilitu pak značí široké množství způsobů, jak přeměnit 

kryptoměny za skutečná zákonná platidla a zároveň absence zákazu takového chování. 

2.4 Kryptografie 

Nejdůležitější odlišující znak kryptoměn v rámci všech virtuálních měn je přítomnost 

kryptografických prvků, které slouží k zabezpečení jednotlivých transakcí. Slovo kryptografie 

vychází z řeckých slov „kryptós“ neboli skrytý a „gráphein“ neboli psát. Termínem tedy rozumíme 

vědu, či disciplínu, která se věnuje konstrukci šifer a skrytých zpráv.47  

Kryptografie jakožto definiční znak se objevuje například v jedné z mála přímých definic 

kryptoměn. Tu uvedla Světová banka ve své publikaci Distributed Ledger Technology (DLT) and 

Blockchain z roku 2017: „Cryptocurrencies are a subset of digital currencies that rely on 

cryptographic techniques to achieve consensus“48 Kryptografickým technikami zde Světová 

banka pravděpodobně má na mysli již zmiňovaný systém veřejných a soukromých klíčů, které 

slouží k šifrování a následné autentifikaci jednotlivých transakcí. Význam kryptografie, jakožto 

definičního znaku kryptoměn, uvádí ve své definici kryptoměn i FATF: „Cryptocurrency refers to 

a math-based, decentralised convertible virtual currency that is protected by cryptography.“49  

V rámci kryptografie lze obecně rozeznávat tři metody, metodu symetrickou, metodu 

asymetrickou a metody pomocí tzv. hashe. O symetrické metodě hovoříme tehdy, kdy k šifrování 

i dešifrování slouží jeden a ten samý klíč, tzn.  příjemce i odesílatel musí tento klíč mít, aby mohl 

zprávu přečíst. Asymetrická pak využívá kombinaci veřejného a soukromého klíče, jak bylo 

popsáno v kapitole 2.2. Nejúčinnější metodou je metoda pomocí hashe. Hash je unikátní soubor 

 
47PELE. Kryptografie. ABC Linuxu [online]. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

http://www.abclinuxu.cz/slovnik/kryptografie. 
48 THE WORLD BANK. Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain [online]. Washington: WB, 2017 

[cit. 2020-06-09]. Dostupné z: http://documents.worldbank.org/curated/en/177911513714062215/pdf/122140-

WP-PUBLIC-Distributed-Ledger-Technology-and-Blockchain-Fintech-Notes.pdf. Str.4. 

(česky: „Kryptoměny jsou podskupinou digitálních měn, které pro dosažení konsensu spoléhají na kryptografické 

techniky.“) 
49 FINANCIAL ACTION TASK FORCE. Virtual currencies – Key definitions and potential AML/CFT risks 

[online]. Paříž: FATF, 2014 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf. Str.7. 

(česky: Kryptoměna je označení pro matematicky založenou, decentralizovanou a konvertibilní virtuální měnu, která 

je chráně kryptografickými prvky.) Mezi hlavní kryptografické metody patří symetrická, asymetrická a 

hashovací. 
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písmen a čísel, který vznikne pouze z určitého konkrétního obsahu, poskytuje tedy autentifikaci 

obsahu, který hashem prošel. Nejčastější používání je například u uživatelských hesel, kdy webový 

operátor pomocí algoritmu vytvoří z hesla hash, následně při každém přihlášení kontroluje shodu 

hashe ze zadaného hesla při přihlašování s hashem hesla zadaného při registraci. Právě metoda 

hashování je typickou vlastnosti blockchainu kryptoměny bitcoin.  

2.5 Virtuální měny v Českém právu 

Vzhledem k výkladu uvedeném v předchozí kapitole byly kryptoměny podraženy pojmu 

virtuální měna, z toho důvodu je možné vztáhnout na ně právní úpravu, která pracuje s termínem 

virtuální měna. V rámci definice pojmu virtuálních měn v českém právním prostředí lze obecně 

nalézt dva hlavy proudy. Jeden, který klasifikuje virtuální měny z pohledu práva měnového a práva 

proti praní špinavých peněz, a druhý, který je klasifikuje optikou práva kapitálových trhů. Toto 

dělení koresponduje s dělením uvedeným v tabulce 2 uvedené v úvodu kapitoly 3, tedy dělení na 

platební a investiční tokeny. Oběma těmto kategoriím je ale společné, že v právní praxi je 

dovozováno, že virtuální měny jsou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) věcí nehmotnou,50  neboť věc je dle § 489 OZ „Věc v právním 

smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ A věcí nehmotnou 

pak „práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.“ Tento názor potvrzuje 

například i Szostok, který k tomu dodává, že bitcoin v tomto ohledu představuje i dobrý argument 

na podpoření argumentů tvůrců OZ o širokému pojetí věci.51 O věc hmotnou by se pak jednalo 

v případě, kdyby byla naplněna definice cenného papíru, viz dále.  

2.5.1 Kryptoměny jako cenný papír 

Pro větší přehlednost bude v této kapitole pracováno s pojmem investiční token, což 

odpovídá dělení uvedenému v tabulce 2 v kapitole 3, jelikož v rámci tohoto textu jsou krypto-

aktiva dělena na kryptoměny jakožto platební tokeny a na investiční a užitkové tokeny. Z hlediska 

problematiky cenných papírů se pak jedná právě o druhou z uvedených kategorií.   

 
50 ŠTIKA, Martin. Má naprosto svobodná virtuální měna bitcoin místo v právním státě?. Buletin Advokacie. 2018,  

S 29-34. ISSN 1805-8280. 
51 SZOSTOK, David. Bitcoin jako věc v právním smyslu. Ihned.cz [online]. Praha: Economia, 2016 [cit. 2020-05-

23]. Dostupné z: https://ihned.cz/c1-65277820-bitcoin-jako-vec-v-pravnim-smyslu. 
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Z pohledu kapitálových trhu vyvstává otázka, zdali by bylo možné považovat investiční 

tokeny za cenný papír. Tato otázka nabývá na významu zejména v případě takzvaných ekvity 

tokenů, investičních tokenů neboli takových tokenů, se kterými je spojena účast v obchodní 

korporaci a tomu odpovídající práva a povinnosti. Tento druh tokenů je v současnosti vydáván 

v rámci tzv. initial coin offering (dále jen „ICO’s“), což představuje obdobu initial public offering, 

neboli tzv. IPO. Podstatou je typicky financování začínající společnosti formou vydávání 

investičních tokenů, díky kterým obchodní korporace získává finanční prostředky na svou 

existenci a nabyvatel tokenu právo účasti. Z pohledu českého soukromého práva rozumíme 

cenným papírem dle § 514 OZ „listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po 

vydání cenného papíru nelze bez této listy uplatnit ani převést.“ Podmínkou listiny v tomto případě 

není myšlena skutečně papírová podoba, ale vyjádření na jakémkoliv hmotném substrátu, který je 

způsobilý být nositelem zaznamenané informace.52 Vzhledem k tomu, že kryptoměny nejsou 

ničím jiným než elektronickými daty existujícími v určitém systému, respektive v určitých 

případech jsou to data vyjádřená na papíře ale stále existující pouze ve virtuálním světe, nelze je, 

dle mého názoru, považovat za cenný papír v listinné podobě, jelikož české právo vyžaduje, aby 

právo bylo s hmotným nosičem spojeno takovým způsobem, že jej nelze bez daného nosiče 

uplatnit ani převést. Dědič v tomto ohledu pracuje s tzv. binárním dělením českého práva cenných 

papírů, které je dělí na (a) listinný cenný papír, u kterého je právo spojeno a hmotným nosičem, 

a (b) datový záznam, kdy právo spojené s cenným papírem není spojeno s hmotným nosičem, ale 

je nahrazeno zápisem v evidenci.53 Variantu (b) nalezneme v OZ v podobě tzv. zaknihovaného 

cenného papíru dle § 525 OZ, kdy je cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence 

a v určitém smyslu je tak jeho existence nahrazena elektronickými daty – zápisem v příslušené 

evidenci, kterou dle § 91 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) může být pouze centrální evidence cenných papírů 

a v taxativně vyjmenovaných případech samostatná evidence. Jinou evidenci ZPKT a české právo 

nepřipouští. Je zjevné, že tímto omezením možných způsobů existence cenných papírů bylo cílem 

zákonodárce limitovat možnosti, ve kterých se může dematerializovaný cenný papír objevit, 

a přiznávat pak povahu cenného papíru investičním tokenům, které se v žádné dle zákona vedené 

 
52 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2013-2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-

529-9. s.1816.  
53 DĚDIČ, Jan, Jan ŠOVAR a Ondřej MIKULA. Proč podle českého soukromého práva nelze uvažovat o (ICO) 

tokenech jako o cenných papírech. Právní rozhledy [online]. 2018. [cit. 2020-06-27]. Dostupné z: 

https://www.finregpartners.cz/wp-content/uploads/2018/09/ICO_Article_2018.pdf . s.15-16. 



 

26 

 

 

evidenci neobjeví, by bylo naprosto proti smyslu platné legislativy. Z toho důvodu je, dle mého 

názoru, nelze považovat za zaknihovaný cenný papír dle českého soukromého práva a vzhledem 

k výše uvedenému ani za cenný papír obecně. 

Zajímavá je ovšem problematika úpravy ZKPT v oblasti investičních nástrojů, respektive, 

zda je možné dívat se na tokeny jako na investiční nástroj dle § 3 ZKPT. Problematický je v tomto 

ohledu zejména vztah evropské legislativy a českého práva, respektive otázka, zdali k nezahrnutí 

tokenu pod investiční nástroje stačí jejich posouzení dle národní úpravy. Někteří autoři v této 

oblasti bez dalšího uzavírají, že u většiny kryptoměn se o investiční nástroj jednat nebude, a to 

právě z důvodu výše uvedeného závěru, že investiční tokeny nelze považovat za cenný papír 

a nadto ani za derivát.54 Vedle toho se ovšem lze setkat s názorem, který akcentuje především 

výklad dle evropského práva, neboť oblast kapitálových trhů je výrazně ovlivňována ze strany 

evropské legislativy. Zastáncem tohoto názoru je například Hobza, který upozorňuje na nutnost  

klást si otázku, zdali budou investiční tokeny naplňovat znaky investičního nástroje ve smyslu 

směrnice evropského parlamentu a rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních 

nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dále jen „MiFID II“) a ve výsledku by tedy 

bylo nutné dle ZKPT, který obsahuje transponované ustanovení zmíněné směrnice, postupovat bez 

ohledu na povahu tokenů dle české soukromoprávní úpravy.55 Dle jeho názoru, s kterým lze do 

jisté míry souhlasit, pokud daný token naplní znaky cenného papíru ve smyslu unijního práva, 

zejména pak znaky převoditelnosti a obchodovatelnosti a obchodování na kapitálovém trhu, bude 

se jednat o cenný papír ve smyslu unijní úpravy a bude nutné ji aplikovat. V souvislosti s tím je 

nutné zmínit, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy k této problematice vydal poměrně 

rozsáhlé zhodnocení současného regulatorního rámce.56 V rámci něj pak dochází k tomu, že 

aplikace unijní úpravy na investiční tokeny je v jednotlivých členských státech odlišná, což 

představuje výrazné riziko pro homogenní fungování trhu s cennými papíry. Zároveň ovšem 

nedává jasnou odpověď na otázku, jakým způsobem přistupovat k hodnocení investičních tokenů 

jakožto investičních instrumentů, a nedává tak ani explicitní odpověď na otázku, zdali je nutné 

 
54 NEMĚC, Libor a Jarmila TORNOVÁ. K právní regulaci kryptoměn, díl I. Právní rádce: Právo a finance [online]. 

2018.[cit. 2020-06-27]. Dostupné z: 

http://www.glatzova.com/data/attachments/K_pravni_regulaci_kryptomen_dil_1.pdf. s.6. 
55 HOBZA, Martin. ICO a tokeny optikou práva kapitálového trhu: mohou být tokeny investičními cennými papíry?. 

Bulletin advokacie. 2019, 2019(3). ISSN 1805-8280. 
56 ESMA. Advice [online]. 2019 [cit. 2020-06-27]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf 
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abstrahovat od národní úpravy, čímž ale jednotlivé národní úpravy dostávají do jisté míry přednost 

před současným stavem unijní regulace, která nebyla na existenci investičních tokenů dostatečně 

připravena. Otázka, zdali tedy považovat investiční tokeny za investiční nástroje dle ZKPT, 

zůstává víceméně nevyřešena a lze předpokládat, že konečné rozhodnutí bude opět záviset na 

Soudním dvoru Evropské unie, který má obvykle tendenci dosahovat co možná nejvíce 

autonomního výkladu.57  

2.5.2 Kryptoměny z pohledu boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

Pro úplnost právních aspektů je nutné v českém právním prostředí vyzdvihnout zejména 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“),  

které definuje virtuální měnu jako: „elektronicky uchovávaná jednotka 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.“. Zjevnou 

nedokonalost této definice lze spatřovat v pojmu „elektronicky uchovávaná“, jelikož kryptoměny 

mohou být vtěleny například i do papírové podoby.58 Vzhledem k tomu, že AML zákon bude 

muset projít novelizací v souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání 

finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 

2013/36/EU (dále jen „5.AML směrnice“), bylo by ideální transponovat přímo ustanovení 

směrnice, která definuje virtuální měny v odst. 2 písm. d) takto: „digitální reprezentace hodnoty, 

která není vydána či garantována centrální bankou ani orgánem veřejné moci, není nutně spojena 

se zákonně stanovenou měnou a nemá právní status měny či peněz, je však fyzickými nebo 

právnickými osobami přijímána jako prostředek směny a může být elektronicky převáděna, 

uchovávána a obchodována;“ Slovo digitálně totiž oproti pojmu elektronicky, neznamená nutně 

virtuálně či v rámci elektronické datové sítě. Pojem označuje stav, kdy je informace zachycena 

v nespojité formě, která je vyjádřena čísly nebo písmeny, případně jejich kombinací. Jedním 

z takových vyjádření je například binární soustava, kterou využívají počítačové systémy. Proto 

pod pojem „digitální reprezentace hodnoty“ bude spadat i bitcoin, který je zachycen v papírové 

 
57 FINREG+. ESMA A EBA VYDALY ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ K ICO TOKENŮM. Finregpartners.cz 

[online]. 2019 [cit. 2020-06-27]. Dostupné z: 

https://www.finregpartners.cz/cs/blog/2019/01/15/doporuceni_k_ico_tokenum/ 
58 Bitcoin Paper Wallets. Bitcoin.com [online]. [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: https://paperwallet.bitcoin.com. 
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podobě, jelikož forma, ve které je zachycen, je digitální, na rozdíl od „elektronicky uchovávané“. 

Lze proto navrhnout, aby česká právní úprava vzala v potaz pestrost a různorodost pojmu virtuální 

měna a v rámci AML zákona novelizovala ustanovení tykající se virtuální měny.59 ČNB ve svém 

stanovisku nicméně potvrzuje, že pod výše uvedené ustanovení, tedy pod pojem virtuální měna, 

spadají i kryptoměny neboli, jak je ČNB označuje, převodní tokeny.60  

Význam zařazení virtuálních měn do problematiky AML zákona má nicméně poměrně 

dalekosáhlé důsledky, neboť zmiňovaný § 2 odst. 1 písm. l) zařazuje osoby, které poskytují služby 

spojené s virtuální měnou mezi tzv. povinné osoby, z čehož jim plyne celá řada dalších povinností. 

Zejména je nutné zmínit povinnost identifikace klienta, která je zakotvena v § 7 AML zákona. Ta 

klade na povinnou osobu povinnost provést identifikaci klienta nejpozději v okamžiku, kdy je 

zřejmé, že hodnota obchodu překročí 1000 EUR, respektive okamžitě, jakmile dojde ke vzniku 

obchodního vztahu. V důsledku toho tak každý subjekt, který provozuje například směnárnu 

kryptoměn, ať už do fiat měny nebo pouze jiné kryptoměny, musí vést a uchovávat záznamy 

o identitě jednotlivých klientů. Tuto povinnost pak doplňuje i § 16, který zakotvuje uchovávání 

takto získaných údajů po dobu 10 let od uskutečnění obchodu. Veškeré takto získané údaje pak 

musí povinná osoba dle § 24 odst. 1 poskytnout Finančnímu analytickému úřadu pouze na základě 

obyčejné žádosti. V praxi si tak lze představit situaci, kdy například orgány finanční správy či 

činné v trestním řízení budou mít velice snadno přístup k jednotlivým majitelům peněženek. Tato 

skutečnost tak představuje významné prolomení často deklarované přednosti virtuálních měn – 

anonymity. Tento průlom koneckonců představuje i argument, proč bylo toto ustanovení do AML 

zákona doplněno, neboť dle Tvrdého představují operace s kryptoměnou jednoduchý nástroj, jak 

přerušit stopu v rámci sledování finančních transakcí, které sice lze vysledovat, ale nelze 

vysledovat majitele jednotlivých peněženek.61 

Další poměrně problematický bod je i formulace „osoba poskytující služby spojené 

s virtuální měnou“, kterou používá zmiňované ustanovení § 2 odst. 1 písm. l). Vzhledem 

 
59 Během psaní textu této práce skutečně měla být přijata novela AML zákona, která měla podstatně rozšířit i termín 

virtuální měna. Ve schváleném znění novely ovšem rozšířená definice nakonec zapracována nebyla.  
60 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. K obchodování s tzv. převodními tokeny [online]. Praha: ČNB, 2018 [cit. 2020-05-

23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_obchodovani_s_pr

evodnimi_tokeny.pdf. 
61 TVRDÝ, Jiří. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 2. 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-688-3. s. 2. 
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k neurčitosti této formulace lze jen těžko odhadovat, co přesně znamená služba spojená s virtuální 

měnou. Jedná se pouze o směnárny? Nebo je nutné pod toto ustanovení zahrnovat i obchodníky, 

kteří se rozhodnou přijímat kryptoměny jako platební prostředek, nebo by v případě zcela 

extenzivního výkladu taková povinnost dopadala například na účetní, daňové poradce či jiné 

subjekty, které jednoduše poskytují služby, které jsou s virtuální měnou spojené? Částečně tento 

chaos usměrňuje § 4 odst. 8 AML zákona, který stanoví, že pro účely tohoto zákona se takovou 

osobou rozumí: „osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, 

pro jiného spravuje nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytuje 

další služby spojené s virtuální měnou.“ Významným prvkem je zde zejména znak podnikatelské 

činnosti, který musí být pro zařazení pod ustanovení naplněn. Díky tomu budou z působnosti 

zákona vyloučeni uživatelé, kteří kryptoměnu využívají pro osobní potřeby jako je nákup služeb 

či zboží. Problematická je ovšem otázka těžby kryptoměny, která, dle výkladu uvedeného 

v kapitole 5.1, může při splnění znaku soustavnosti naplňovat definici podnikatelské činnosti 

a bezpochyby se jedná o činnosti spojenou s kryptoměnou. Schopnost těchto subjektů ale jakkoliv 

získat identifikační údaje o účastnicích transakce naprosto absentuje a v případě, že by tak došlo 

k aplikaci tohoto ustanovení i na tyto subjekty, by bezpochyby znamenala zánik 

decentralizovaných sítí, v rámci kterých těžaři transakce ověřují. Nadto lze doplnit, že právě 

poslední věta obsahující „další služby spojené s virtuální měnou“, která nepochybně cílí na 

vytvoření flexibilního ustanovení, které bude schopné reagovat na budoucí vývoj a vznik nových 

operací s kryptoměnou, zachovává otevřenou otázku, co se povinných osob dle AML zákona týče, 

v důsledku čehož na druhé straně opět výrazně trpí právní jistota subjektů, kteří s kryptoměnou 

jakýmkoliv způsobem pracují, neboť se jedná pouze o otázku výkladu. V důsledku neplnění 

zákonných povinností potom takovým subjektům může hrozit pokuta až do výše 1.000.000 Kč dle 

§ 44 odst. 1 písm. a) AML zákona, což rozhodně nelze považovat za malou částku. Důsledkem 

takového ustanovení pak nepochybně může být brždění rozvoje trhu s kryptoměnami, jelikož  

u subjektů bude převažovat vnímání rizika, které je s touto nejistotou spojeno.   

2.5.3 Postoj ČNB 

Česká národní banka obecně nerada používá termín kryptoměna a více preferuje termín 

krypto-aktiva. Jako důvod uváděl tehdy ještě člen bankovní rady Hampl stanovisko mezinárodního 

orgánu Financial Stability Board (dále jen „FSB“)62 a také osobní přesvědčení, že kryptoměny 

 
62 FINANCIAL STABILITY BOARD. Crypto-asset markets [online]. Basilej: FSB, 2018 [cit. 2019-04-08]. 

Dostupné z: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P101018.pdf. 
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nenaplňují tradiční definice měny a peněz, a užívat tak v jejich souvislosti pojem měna, je 

zavádějící.63 S tímto názorem je nutné souhlasit, neboť, jak již bylo uvedeno výše, kryptoměny 

v tuto chvíli nenaplňují znaky peněz a pravděpodobně nikdy nebudou naplňovat znaky měny.  

Mimo výše uvedené lze ale dohledat pouze jediný významný dokument, který pracovníci 

ČNB publikovali na adresu kryptoměn, a to sice dokument s označením: „K obchodování 

s převodními tokeny“.64 V rámci tohoto textu ČNB definuje, že nákup či prodej převodních tokenů 

na vlastní účet, ani jejich převod či vedení účtu nepředstavuje žádnou z platebních služeb dle ZPS. 

Dále, že při prodeji či směnu za jinou měnu nedochází ani k naplnění znaku směnárenského 

obchodu dle ZSČ. V neposlední řadě potom, dle ČNB, nevykazují kryptoměny ani znaky 

investičního nástroje dle § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů, jelikož nenaplňují znaky cenného papíru. Tento dokument je doplněn 

i o taxativní výčet činností, ke kterým je třeba povolení ČNB. Činnostmi, které povolení vyžadují 

jsou dle ČNB: 

• obchodování s deriváty na určitý převodní token; 

• správa majetku investorů, který je investován do převodních tokenů; 

• provádění převodů peněžních prostředků v souvislostí s organizací obchodů s převodními 

tokeny;65 

Ke všem ostatním činnostem, dle vyjádření ČNB, není třeba zvláštního povolení.  

Lze považovat za vysoce žádoucí, aby ČNB vydala dokument podobný těm, jako je od 

ECB, EBA apod., neboť by tak veřejnost mohla předvídat, jakým směrem se bude regulace 

v oblasti kryptoměn ubírat. Výrazně by tak odpadalo riziko, které je v současnosti s poskytováním 

služeb souvisejícím s kryptoměnami přítomné, neboť se jedná pouze o vyjádření názoru 

pracovníků ČNB, který může být v jakémkoliv okamžik změněn, respektive v případě soudního 

sporu je otázkou, jakou váhu by mu soudní instituce vůbec přikládali.  Vedle výše uvedeného je 

 
63 ČERNÝ, Aleš. Viceguvernér ČNB Hampl: Kryptoměny nejsou měny. Bitcoinu by ale měl centrální bankéř 

rozumět povinně. Seznam Zprávy [online]. 2018 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/viceguverner-cnb-hampl-kryptomeny-nejsou-meny-bitcoinu-by-ale-mel-

centralni-banker-rozumet-povinne-61549. 
64 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. K obchodování s tzv. převodními tokeny [online]. Praha: ČNB, 2018 [cit. 2020-05-

23]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/k_obchodovani_s_pr

evodnimi_tokeny.pdf. 
65 Tamtéž. 
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to v současnosti pouze prezentace, která byla připravena pro 6. schůzi Podvýboru Rozpočtového 

výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy, ta ovšem neposkytuje skoro žádné hlubší 

informace. 66 

  

 
66 BELLING, Vojtěch. Úloha krypto„měn“, hlavní funkce, historie, budoucnost, využití, investice, rizika v ČR i ve 

světě [online]. ČNB, 2019 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni

_projevy/download/beling_20190307_praha.pdf. 
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3 Blockchain a DLT 

Jestliže cílem této práce je poskytnout komplexní analýzu právních aspektů kryptoměn, je 

nutné se věnovat i technologii, která umožnila existenci kryptoměn. Ta se do mediálního popředí 

dostala společně s pojmem kryptoměna, a který pro většinu běžné populace znamená jakési 

tajemné zaklínadlo, kterým se ohánějí nejrůznější FinTech skupiny. Zatímco u kryptoměn bývá 

naznačován jejich blížící se zánik nebo minimálně opadnutí zájmu veřejnost, technologie, která 

přišla spolu s nimi, blockchain, bývá označován za výrazný technologický zlom v oblasti 

moderního bankovnictví a finančních institucí.67 Samotný termín blockchain nicméně není 

označením samotné technologie, jako spíše jedním z typů takzvaných DLT neboli distributed 

ledger technology (dále jen „DLT“). Tedy technologii, která v rámci určité databáze otevřené, či 

uzavřené ostatním subjektům, distribuuje záznamy mezi všemi uživateli. Důvodem záměny těchto 

dvou pojmů je bezesporu fakt, že blockchain byl vůbec prvním použitím této technologie.68 Její 

využití se nicméně nijak nelimituje na kryptoměny a lze si představit vícero aplikací, které jsou 

zajímavé i z pohledu práva. Cílem této kapitoly je proto poskytnout základní charakteristiku 

technologie DLT a provést právní rozboru její možné aplikace na příkladu tzv. smart kontraktů. 

3.1 Technologie distribuovaného účetního deníku – DLT 

Technologie účetního deníku, která autorizuje platby a zabraňuje zejména problému  

tzv. double spendingu69, funguje v platebních systémech již poměrně dlouho dobu. Nicméně do 

příchodu DLT vždy měl autorizaci na starosti jeden, výjimečně omezený okruh subjektů. 

Technologie decentralizované účetní knihy tak vyniká zejména v neomezeném množství těchto 

„autorizátorů“, kteří pracují společně a každý zvlášť zároveň. Jako hlavní vlastnosti DLT lze 

jmenovat: 

 
67 MARKMAN, Jon. Blockchain Will Survive the Cryptocurrency Apocalypse. The Street [online]. 2018 [cit. 2020-

06-09]. Dostupné z: https://www.thestreet.com/markets/currencies/blockchain-will-survive-the-

cryptocurrency-apocalypse-14790238. 
68 MATUSZYŃySKI, Dariusz. Jaký je rozdíl mezi pojmy Blockchain a DLT?. Kryptomagazin [online]. 2019 [cit. 

2020-06-09]. Dostupné z: https://kryptomagazin.cz/jaky-je-rozdil-mezi-pojmy-blockchain-a-dlt/ 
69 Problém double spendingu objevující se v prostředí digitálních měn spočívá v utracení jedné peněžní jednotky 

vícekrát. Na rozdíl od fyzických peněz může u digitálních peněz docházet k jejich duplikování a falšování. 

V důsledku toho pak může dojít k inflaci ostatních jednotek téže digitální měny, jelikož se jich na trhu 

vyskytuje více, než bylo původně zamýšleno. Více k problematice například zde: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Double-spending. 
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a) sdílení a distribuce; 

b) historie; 

c) bezpečnost a neměnnost.70 

Ad a) Sdílením rozumíme sdílení deníku mezi několika uzly/uživateli, kdy některé uzly 

mohou mít k dispozici záznamy celého deníku a některé pouze jeho část. Díky tomu je zaručena 

celková transparentnost systému, neboť jeho správa není v rukou jediného subjektu. Zároveň je 

díky tomu efektivně využíváno všech jednotlivých účastníků. Distribucí poté rozumíme 

škálovatelnost těchto uzlů v deníků, kdy čím více uzlů je do deníku zapojeno, tím menší vliv může 

být uzel, který by se snažil nějakým způsobem záznamy deníku falšovat, neboť je kontrolován 

velkým množstvím „správných“ uzlů.  

Ad b) Znakem historie rozumím skutečnost, že deníky fungují na principu neustále 

narůstajícího řetězce záznamů o jednotlivých transakcích, kdy jednotlivé záznamy nejsou 

přemazávány, jako je tomu u tradičních databází. Výhodou této funkce je opět i transparentnost, 

která umožňuje dohledat jakoukoliv událost do minulosti a zároveň výrazně přispívá i bezpečnosti 

a nemožnosti změnit určitou historickou transakci.  

Ad c) Bezpečnost a neměnnost vychází zejména z využívání kryptografických metod, 

kterou je například metoda „proof of work“ u deníku blockchain. Ta vyžaduje poměrně velký 

počítačový výkon na vytvoření, ale zároveň lze snadno ověřit její autenticita. Pro vygenerování 

„proof-of-work“ je nutné nejprve ověřit všechny transakce, které jsou v daném blocku uvedeny  

a zároveň provádět kryptografickou hashovací operaci stále dokola, dokud neuspokojí stanovené 

matematické kritérium, tento proces je v rámci měny bitcoin označován za „mining/těžbu“, 

výsledek této operace musí obsahovat informace o nově provedených transakcích, stejně jako 

informace o bloku, jeho vytěžení přecházelo blocku, který je aktuálně těžen. Vlastnost bezpečnosti 

a neměnnosti je dále posílen i dvěma předchozími vlastnostmi, neboť transakční historie 

 
70 YOUM, Heung a Skylar HURWITZ. Distributed ledger technology overview, concepts, ecosystemTechnical 

[online]. International Telecommunications Union, 2019 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: 

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/dlt/Documents/d12.pdf. s. 1. 
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neumožňuje jednotlivým subjektům měnit historická data a distribuce a sdílení umožňuje kontrolu 

ze strany velkého množství dalších subjektů.71  

3.2 Druhy DLT 

DLT můžeme rozdělit do dvou druhů: 

- veřejné (permissionless) systémy distribuovaného účetního deníku; a 

- soukromé (permissioned) systémy distribuovaného účetního deníku. 

3.2.1 Veřejné systémy DLT 

Specifikem tohoto druhu DLT je absence centrálního regulátora, jehož souhlas by byl 

nutný pro provádění validace jednotlivých transakcí. Typickým znakem takových systému je 

zároveň open-source technologie, tudíž její veřejná dostupnost každému, kdo ji chce využívat, 

upravovat apod.72 Výhoda těchto systému spočívá zejména nezávislosti jednom subjektu, a tedy  

i absence „single point of failure“. Typickým příkladem tohoto typu DLT je blockchain, na kterém 

pracuje kryptoměna bitcoin.  

3.2.2  Soukromé systémy DLT 

Soukromé systémy DLT představují skupinu systémů, které pro správu a údržbu vyžadují 

povolení od centrální autority. Ta zároveň může ovlivňovat i rozsah takového přístupu. Tyto 

systémy do jisté míry narušují myšlenku původních DLT, které měly být zejména otevřené 

veřejnosti a transparentní, co se kontroly týče.73 Výhoda takového systému spočívá zejména 

v situacích, kdy DLT chce provozovat určitá instituce, které nemá zájem na tom, aby záznamy 

mohl přidávat kdokoliv, ale má zájem na tom, aby je kdokoliv mohl zejména číst. Tento model 

 
71 RAUCHS, Michel, Andrew GLIDDEN, Brian GORDON, Gina PIETERS, Martino RECANATINI, Francois 

ROSTAND, Kathryn VAGNEUR a Bryan ZHANG. DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY SYSTEMS 

[online]. Center for Alternative Finance - Cambridge, 2018 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: 

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2018-10-26-

conceptualising-dlt-systems.pdf. s. 24. 
72 BEEDHAM, Matthew. Here’s the difference between ‘permissioned’ and ‘permissionless’ blockchains. The Next 

Web [online]. 2018 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: https://thenextweb.com/hardfork/2018/11/05/permissioned-

permissionless-blockchains/. 
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zvolila například společnost Walmart, která tímto způsobem chce umožnit sledování pohybu zboží 

od dodavatelů až do regálů svých obchodů.74  

3.3 Blockchain 

Blockchain představuje pravděpodobně nejznámější z DLT. Jedná se o typ veřejného 

systému DLT, který vešel v podvědomí současně s nástupem kryptoměny bitcoin, která ho 

využívá v rámci provádění transakcí. Samotný jeho název dává představu o tom, jaký způsobem 

funguje, konkrétně, že se jedná o „chain of blocks“. Přičemž termínem block rozumíme soubor 

informací, který lze rozdělit do tří kategorií, přičemž jeden block obsahuje vícero takových 

transakcí najednou: 

- informace o transakci – datum, čas, velikost transakce; 

- identifikace subjektů – formou veřejných klíčů, které jsou do transakce zapojeny; 

- unikátní kód – kód který odlišuje jednotlivé transakce, v případě bitcoinů se jedná 

dříve zmíněný hash. Součástí blocku poté musí být i hash přiřazený poslednímu 

blocku, který byl do řady přidán před aktuálně vytvářeným blockem.75  

3.3.1 Těžba 

Fungování tohoto DLT spočívá v decentralizované síti uzlů/těžařů, kteří současně 

provádějí zařazovaní bloků do řetězce pomocí metody „proof of work, která byla nastíněna výše. 

Tato činnost je potom v praxi označování za tzv. těžbu (mining). Motivace pro těžaře spočívá 

v odměně, která mu náleží ve chvíli, kdy je jím vytěžený blok uznán za součást řetězce, přičemž 

uznán je pouze ten block, který je vytěžen jako první. Následně poté je tento vytěžený block 

odeslán ostatním těžařům ke kontrole. Díky tomuto mechanismu získává blockchain skutečně 

široké pole „autentizátorů“, kteří se díky vidině odměny předhánějí ve vytěžení jednotlivých 

blocků, čímž umožňují existenci celého systému.  V tomto ohledu je nutné zmínit, že získání 

odměny představuje z velké části pouze náhodu a štěstí, neboť je závislá na vyřešení matematické 

operace dostatečně rychle. Vzhledem k tomu, že těchto těžařů je skutečně obrovské množství, 

 
74 MEARIAN, Lucas. Walmart launches ‘world’s largest’ blockchain-based freight-and-payment network. 
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může v praxi docházet k situaci, že v jeden okamžik kritérium správné transakce splní vícero 

těžařů najednou. V důsledku toho pak může nastat událost, která se označuje termínem „hard 

fork“. Tímto termínem je označován stav, kdy se řetězec blocků „rozvětví“ a začne vytvářet 

samostatné odnože, jelikož dva nové blocky jsou navázaný na identický block předchozí. Takové 

větvení je ovšem nežádoucí, jelikož by byla porušena kontinuální řada blocků, z toho důvodu 

v okamžiku, kdy se některá z těchto odnoží stane nejdelší, dostává status jediného platného řetězce 

a zbylé odnože jsou opět odeslány k ověření.76  

3.3.2 Těžba v poolu 

Vzhledem k tomu, že matematické operace, které je nutné provádět k dosažení správného 

hashe v metodě „proof of work“, neustále nabírají na obtížnosti, je stále potřeba větší a větší 

výpočetní kapacity k získání požadované matematické hodnoty. Za tímto účelem dochází na straně 

těžařů k vytváření tzv. „minning pools“, neboli těžících skupin, které sdílejí svojí výpočetní 

kapacitu a následně si na základě ní rozdělují i získanou odměnu za ověřené transakce. Specifikem 

takového uskupení je postavení centrálního administrátora, který příjímá odměnu za vytěžené 

blocky a následně ji dle stanovených pravidel rozděluje mezi zapojené těžaře.  

3.4 Smart Contracts 

Technologie blockchainu, respektive DLT, je často označována jako průlomová ve světě 

moderních počítačových technologií. Jedním z často zmiňovaných využití, které by měl pro 

většinu čtenářů z oblasti práva relevantním je oblast tzv. „smart contracts“77. Za původce tohoto 

označení se v odborné literatuře považuje Szabo, který se dlouhodobě věnuje kryptografii, 

virtuálním měnám apod., a jeho definice smart kontraktů zní: „A smart contract is a computerized 

transaction protocol that executes the terms of a contract.“78, neboli jako počítačový protokol, 

který samostatně vykoná předmět daného kontraktu. Jednoduchou představou takového smart 

kontraktu by mohl být výdejní automat, který po přijetí požadované částky vydá například nápoj 

dle objednávky. Nepochybně procesem objednávky na automatu, zaplacením a odebráním nápoje 

 
76 HORDA, Tania. How the Blockchain Works. Ruby Garage [online]. 2018 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: 
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77 V následujícím textu se bude pracovat s počeštěným označením smart konrakt.  
78 SZABO, Nick. Smart Contracts [online]. 1994 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: 

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szab

o.best.vwh.net/smart.contracts.html. 
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dochází ke sjednání, uzavření a výkonu kupní smlouvy. Takto triviální operace existují ve 

společnosti již poměrně dlouhou dobu, nicméně s nástupem technologie DLT dostávají zcela nový 

rozměr. Na to upozorňuje Saveleyev a podotýká, že pokud by definice smart kontraktů byla takto 

široká, pak by první smart kontrakt typu výdejního automatu byl zaznamenán již v roce 62 našeho 

letopočtu.79 Proto považuji za vhodnější pracovat s definicí, která takovéto triviální operace 

vynechává, respektive využít definici užší, se kterou přichází Greenspan: „A smart contract is  

a piece of code which is stored on an Blockchain, triggered by Blockchain transactions, and which 

reads and writes data in that Blockchain’s database.“80 Tato definice obsahuje podstatné znaky, 

které je vhodné dále rozebrat: 

a) zdrojový kód; 

b) uložen na blockchainu; 

c) spuštěn blockchainovou transakcí; 

d) který čte a zapisuje data do blockchainové databáze. 

Ad a) Zdrojovým kódem v tomto ohledu rozumíme předefinovanou operaci, která se při 

svém spuštění provede. Ve smyslu smart kontraktů by se tak jednalo o standardizované smluvní 

podmínky, které se při spuštění stanou obsahem smlouvy. 

Ad b) Uložení na blockchain nelze chápat ve smyslu, že operace, kterou smart kontrakt 

provede se objeví na blockchainu, ale naopak skutečnost, že samotný blockchain vůbec umožňuje, 

aby na něm byl smart kontrakt uložen, tudíž že takovou funkcionalitu vůbec připouští. Takovou 

funkcionalitu například bitcoinový blockchain nemá, neboť slouží pouze k zaznamenávání 

jednotlivých transakcí v čase. Jako příklad tak lze uvést například ethereum, které umožňuje tzv. 

„Daaps“.81 

Ad c) Díky uložení na blockchainu má každý smart kontrakt svojí vlastní adresu. K jeho 

uzavření/provedení tak dochází jednoduše tím, že je uskutečněna blockchainová operace, která na 

tuto adresu odkazuje.82  

 
79 SAVELYEV, Alexander. Contract law 2.0 Smart contracts as the beginning of the end of classic contract law 

[online]. Moskva: National Research University Higher School of Economics, 2016 [cit. 2020-05-25]. Dostupné 

z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2885241 
80 GREENSPAN, Gideon. Beware of the Impossible Smart Contract. Blockchain News [online]. 2016 [cit. 2020-05-

25]. Dostupné z: https://www.the-blockchain.com/2016/04/12/beware-of-the-impossible-smart-contract. 
81 HERTIG, Alyssa. Ethereum 101. Coindesk [online]. 2017 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: 
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Ad d) Čtení a zapisování do blockchainové databáze je nutným předpokladem pro 

fungování smart kontraktů a spočívá v ověřování a vytváření nových zápisů do DLT, například ve 

formě převodu finančních prostředků apod. Tato vlastnost je také nutným předpokladem 

nezávislosti celého smart kontraktu, kdy je po vytvoření schopen pracovat zcela autonomně. 

Vhodným příkladem pro demonstrování, jak může průběh takového smart kontraktu 

vypadat, je existence tří subjektů A, B a C. Subjekt A drží velkou část svých aktiv v kryptoměně 

X, za tím účelem vytvoří smart kontrakt, který obsahuje čtyři příkazy: „vklad“, „výběr“, „převod“, 

„směna“. U příkazů „vklad, výběr a převod“ se rozhodne, že mají reagovat pouze na jeho privátní 

klíč, tak aby jej nemohl využívat nikdo jiný. V důsledku toho si právě vytvořil obdobu platebního 

účtu na síti blockchain. Následně v rámci smart kontraktu vydefinuje funkci, která stanoví směnu 

kryptoměny X za kryptoměnu Y v poměru 1:2.  Následně provede transakci, která adresuje daný 

smart kontrakt, a nahraje do něj libovolné množství kryptoměny X. Smart kontraktu si všímá 

subjekt B, který provede transakci adresovanou na daný smart kontrakt a odešle na něj 4 jednotky 

kryptoměny Y. Smart kontrakt ověří, že zaslané i vložené množství kryptoměn vyhovuje 

stanovenému poměru a subjektu Y odesílá 2 jednotky kryptoměny X. Subjekt A se poté rozhodne 

část směněných jednotek odeslat smart kontraktu subjektu C a část vybrat pomocí povelu „výběr“. 

Tento příklad slouží spíše pro ilustraci toho, jakým způsobem mohou smart kontrakty pracovat  

a v důsledku toho se jedná o funkci spíše triviální.  

Jak je z výše uvedeného patrné smart kontrakty disponují do jisté míry značným omezením, 

neboť je lze využívat výhradně k převodu vlastnictví digitálního obsahu, respektive by tato 

funkcionalita šla navázat i na převody jiného druhu aktiv, nicméně by tím výrazně ztratila na své 

hlavní přednosti – důvěře. Jakýkoliv smart kontrakt, který je na blockchainové síti vystaven je 

totiž předem determinován a současně je i zveřejněn jeho zdrojový kód. Každý, kdo by tak 

například chtěl využívat smart kontrakt zaměřený na směnu dvou druhů kryptoměn, si může 

dopředu ze zdrojového kódu zjistit dle jakého kursu smart kontrakt operuje a následně transakci 

provést s kompletní důvěrou v její provedení. Té je dosaženo i díky tomu, že systém je neustále 

ověřován vysokým počtem uzlů, a pokud by tak smart kontrakt obsahoval kód, který by se při 

každé transakci choval jinak, docházelo by v rámci jednotlivých uzlů k jiným výsledkům, a nikdy 

by tak nemohlo být dosaženo shody. Zároveň žádný jednotlivý subjekt nemůže, respektive může 

ale ekonomicky to postrádá smysl, falšovat záznamy o transakcích, neboť by potřeboval obsáhnout 

 
10.1109/ACCESS.2016.2566339. ISSN 2169-3536. Dostupné z: 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7467408. s.2296. 



 

39 

 

 

alespoň 51 % celé sítě uzlů blockchainu najednou, jenom tak by mohl zajistit, že by uzly generující 

jeho zfalšovaný obsah dosáhly shody. Pokud bychom ale využívaly smart kontrakty i pro převod 

statků, kde k převodu je nutná tradice, ve smyslu fyzického předání statku, nebo například zápis 

do veřejných rejstříků, vstupuje do transakce opět lidský faktor, který se ve výsledku může 

rozhodnout ji jednoduše nedokončit.  

Dalším omezení smart kontraktů spočívá, dle mého názoru, zejména v jejich uzavřenosti 

v rámci blockchainové databáze. Aby smart kontrakt skutečně pracoval naprosto autonomně a bez 

zásahů svého tvůrce nebo třetí osoby, tedy tak, jak je často uváděno propagátory této technologie, 

je nutné, aby v rámci blockchainové databáze byly nahrány veškeré proměnné, se kterými má 

smart kontrakt pracovat. V důsledku toho nicméně bude opět třeba služeb určité autorizované 

entity, která bude mít důvěru všech uživatelů v poskytování těchto dat do sítě blockchain  

a vzhledem k velikost trhu by takových specializovaných autorit muselo být obrovské množství. 

Tento subjekt se v blockchainové komunitě označuje termínem Oracle. 83 Osobně právě v této 

skutečnosti spatřuji největší omezení ve využití celé technologie blockchain, respektive omezení 

její revoluce schopnosti, která jí je často přiznávána.  

3.4.1 Pohled českého práva 

Z pohledu českého práva bude podstatná právní úprava věnující se závazkovému právu, 

zejména tedy § 1721 a násl. OZ. Definici závazku poté konkrétně najdeme v § 1721, přičemž jím 

rozumíme právní vztah, ze kterého má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění – pohledávku 

a dlužník má vůči věřiteli dluh – tedy povinnost věřitelovo právo splněním dluhu uspokojit. Vznik 

závazku je poté upraven v § 1723 OZ, dle kterého může vznikat ze smlouvy, protiprávního činu, 

nebo právní skutečnosti, která je k tomu způsobilá dle právního řádu. V tomto ohledu přichází, 

v souvislosti se smart kontrakty, v úvahu zejména vznik závazku ze smlouvy, neboť dle § 1724 

OZ „smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy“. Obsah 

smlouvy je vyjádřen přímo ve zdrojovém kódu, což lze považovat za dostatečně určité. Projev vůle 

ze strany oferenta je učiněn nabídkou, která spočívá v uveřejnění daného smart kontraktu na 

blockchainu, přijetí nabídky potom vytvořením transakce ze strany akceptanta a adresovaní smart 

kontraktu, který chce využít. Specifikem poté zůstává pouze skutečnost, že oferent nabídku činí 

vůči neurčitému okruhu subjektů. Sepsání zdrojového kódu a vytvoření smart kontraktu by tak 

v tomto smyslu mohlo být chápáno jako veřejná nabídka ve smyslu § 1780 OZ. Formálně je dále 
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nutné, aby nabídka byla učiněna dostatečně určitě a mohla být přijata jednoduchým  

a nepodmíněným přijetím, v čemž nelze u smart kontraktů spatřovat větší úskalí.  

Problematickým rysem ovšem zůstává míra identifikace jednotlivých stran, neboť jejich 

identita je vyjádřena pouze formou veřejného klíče, což nemusí být v praxi považováno za 

dostatečné, a jak podotýká například Kučera84, je tento bod z hlediska platného práva 

problematický. V praxi jej tak, dle mého názoru, vyřeší spolehlivě pravděpodobně až judikatura. 

Nicméně si dovolím podpořit názor, že by se v případě smart kontraktů mělo jednat o platné 

označení stran, neboť lze využít rozhodnutí Nejvyššího soud ČR, byť se vztahovalo k předchozí 

právní úpravě „typicky neúplné je označení, v němž některý z těchto znaku chybí. Vada v označení 

osoby, která je účastníkem smlouvy, však nezpůsobuje sama o sobě neplatnost této smlouvy, pokud 

lze z celého obsahu právního úkonu jeho výkladem (§ 35 odst. 2 OZ.), popřípadě objasněním 

skutkových okolností, za nichž byl právní úkon učiněn, zjistit, kdo byl účastníkem smlouvy“85. 

V případě smart kontraktů, dle mého názoru, bude tato identifikace možná pomocí výkladu  

a skutkových okolností s využitím technických prostředků a sledování veřejných záznamů 

v blockchainové databázi, kde každý veřejný klíč může využívat právě jeden subjekt. V souvislosti 

s tím se již ukazuje, že transakce pomocí bitcoinů rozhodně nejsou tak anonymní, jak se mohlo na 

první pohled zdát.86 

Z pohledu českého právního řádu je dále nutné zdůraznit, že je v mnoha situacích kladen 

speciální požadavek na formu smlouvy a její obsahové náležitosti. Jako příklad může být uvedena 

úprava věnující se adhézním smlouvám, kterými dle § 1798 OZ rozumíme takové smlouvy, jejichž 

základní podmínky byly stanoveny pouze jednou smluvní stranou a slabší strana neměla možnost 

o daných podmínkách skutečně jednat. To, že se u smart kontraktů bude jednat o smlouvy 

adhezního typu, je jasné již z jejich definice, neboť u nich k žádnému procesu jednání nedochází 

a jsou napsány výlučně dle představ navrhovatele. V důsledku toho se na smart kontrakty nicméně 

aplikuje poměrně široká úprava náležitostí, kterým budou muset vyhovovat. Z toho důvodu se pak 
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85 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 824/97. 
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musím připojit k názoru Zábranského87, který správně podotýká, že integrace těchto zákonných 

náležitostí do zdrojového kódu bude problematická a leckdy i nemožná. Z toho důvodu si tak lze 

představit využití smart kontraktů spíše jako součást existujících smluvních vztahů, kdy zákonné 

náležitosti budou stanoveny rámcovou smlouvou v klasické podobě, a konkrétní plnění pak 

prováděno smart kontraktem.  

Vzhledem k výše uvedenému lze shrnout, že smart kontrakty budou splňovat zákonné 

předpoklady pro vznik závazku, přičemž budou naplňovat znaky smlouvy dle OZ. V praxi si je 

nicméně lze představit spíše jako doplňkové mechanismy rámcových smluv, které budou 

zajišťovat jejich soulad s právním řádem.  

  

  

 
87 ZÁBRANSKÝ, Adam. Základní právní aspekty smart kontraktů - část 2. Epravo [online]. 2019 [cit. 2020-06-09]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zakladni-pravni-aspekty-smart-kontraktu-cast-2-109050.html. 



 

42 

 

 

4 Kryptoměny a daň z příjmů fyzických osob 

Daně z příjmů jsou v českém daňovém právu zakotvené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), který rozlišuje příjmové daně dle osoby 

poplatníka na daň z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) v § 2 a násl. ZDP, a daň z příjmů 

právnických osob (dále jen „DPPO“) § 17 a násl. ZDP.  

Dle § 3 ZDP předmětem DPFO rozumíme příjmy ze závislé činnosti (§ 6), ze samostatné 

činnosti (§ 7), z kapitálového majetku (§ 8), nájmu (§ 9) nebo z tzv. ostatních příjmů (§ 10), 

kterými rozumíme, dle § 10 odst.1 ZDP, příjmy, kterými dochází ke zvýšení majetku a nejedná se 

o příjmy dle § 6 až 9 ZDP. Tomuto dělení odpovídá i rozdělení příjmů do pěti tzv. dílčích základů 

daně. Důvodem tohoto dělení je zejména využitelnost jednotlivých druhů příjmů, neboť cílem 

daňové povinnosti je postihovat pouze příjem disponibilní. Proto jsou pro každou jednotlivou 

kategorii stanovena pravidla například pro uznávání nákladů a jiné úpravy příjmu, pro získání 

skutečně věrohodného disponibilního příjmu.88 V otázce zdanění kryptoměn bude tedy zásadní 

zejména správné zařazení druhu příjmů do odpovídajícího dílčího základu daně. V oblasti zdanění 

kryptoměn bude dle Mejzlíka89 docházet převážně ke třem situacím, kdy bude operace 

s kryptoměnou předmětem daně z příjmů: 

• převod kryptoměny fiat měnu; 

• převod na jinou kryptoměnu; 

• směna za jiné zboží, či služby; 

Tento názor potvrzují i Hanych, Drgová a Gremlica, zároveň ale výrazně upozorňují na 

problém, kdy se velká část uživatelů kryptoměn domnívá, že směna kryptoměny za kryptoměnu 

předmět DPFO není.90 Dle jejich názoru k tomuto názoru přispěl fakt, že většina finančních úřadů, 

respektive jejich kontrol, nezdanění převodu z kryptoměny na kryptoměnu tolerovala. Důvodem 

bylo pravděpodobně nedostatečné nastavení podmínek, jak by měl subjekt daně postupovat, jaké 

množství adres a operací zaznamenávat, od jaké částky apod., a současně i absence dostatečně 

 
88 VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. 12. aktual. vyd. V Praze: 1. 

VOX, 1997. Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-87480-23-6. s.162. 
89 MEJZLÍK, Ladislav. Účtování kryptoměn [online]. Praha: Národní účetní rada, 2018 [cit. 2020-05-18]. Dostupné 

z: http://nur.cz/wp-content/uploads/2018/12/Seminář-NÚR-2018-Mejzlík-Ladislav.pdf. s. 12. 
90 HANYCH, Michal, Anna DRGOVÁ a Michal GREMLICA. Zdanění kryptoměn. 1. vydání. Brno: Michal 

Hanych, 2018. ISBN 978-80-87934-07-4. Dostupné také z: 

https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf. s. 6. 
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stanoveného postupu pro finanční úřady. V tomto ohledu Hanych, Drgová a Gremlica správně 

uzavírají, že skutečnost, že zákon je v nějaké oblasti nastaven špatně, ještě nijak neospravedlňuje 

jeho obcházení. 91 Jelínek tento názor potvrzuje a jako další důvod tohoto mýtu uvádí, že většina 

elektronických burz s kryptoměnou uživatele informuje o tom, že majitelem kryptoměny se stávají 

až okamžikem převodu do své osobní peněženky, přičemž tato skutečnost je dle Jelínka z pohledu 

daně z příjmů irelevantní.92 S těmito názory je nutné souhlasit a zejména upozornit na nebezpečí, 

které by mohlo vznikat v situaci, kdy by směna nebyla zdaňována z důvodu nedostatečně 

kompetentních úředníků, v důsledku toho byl mohl velice snadno vznikat stav, kdy na jedné straně 

České republiky bude tento příjem zdaňován a na druhé straně ne, jednoduše z důvodu méně či 

více kompetentních úředníků, otázka daňové spravedlnosti ve smyslu horizontálním93 by tak byla 

výrazně narušena, zároveň by tak byla i výrazně ohrožena jakákoliv právní jistota daňových 

poplatníků.  

U uvedených typových transakcí bude nejdůležitější správné posouzení, zdali se bude 

jednat o příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP nebo § 10 ZDP o ostatní příjmy. K uvedeným 

typovým situacím považuji za nutné zdůraznit, že pod pojmem „směna za jiné zboží, či služby“ 

můžeme vnímat i možnost zaměstnavatele vyplácet v kryptoměnách mzdy, díky čemuž by operace 

s kryptoměnou mohli být i součástí dílčího základu daně ze závislé činnosti. Důvodem je fakt, že 

dle § 6 DzP představují příjmy ze závislé činnosti zejména příjmy ze současného nebo dřívějšího 

pracovněprávního či obdobného poměru. Dle § 119 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) by zaměstnavatel, plátce mzdy, mohl část mzdy vyplácet 

v podobě kryptoměny, neboť § 119 umožňuje vyplácení tzv. naturální mzdy, kterou dle odst.2 

rozumíme například výrobky.94 Takovýto nepeněžitý příjem je nutné dle § 3 odst. 3 písm. a) ZDP 

ocenit dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZoOM“). Ten ve § 2 odst.1 stanoví, že způsobem ocenění je v případě majetku cena obvyklá, 

 
91 HANYCH, Michal, Anna DRGOVÁ a Michal GREMLICA. Zdanění kryptoměn. 1. vydání. Brno: Michal 

Hanych, 2018. ISBN 978-80-87934-07-4. Dostupné také z: 

https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf. s. 6. 
92 JELÍNEK, Michal. Zdanění a daňová optimalizace. In: Youtube.com [online]. 2018 [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zb8sR4EWkl8. 38. minuta. 
93 O horizontální spravedlnosti hovoříme v souvislosti s principem platební schopnosti, který se uplatňuje u 

obecného principu daňové spravedlnosti. Horizontální spravedlností poté rozumíme, že dva subjekty, kteří dle 

určitého kritéria (např. velikosti příjmů) dosahují stejné úrovně, by měli odvádět i stejnou velikost daně.  
94 Jak je dále uvedeno v kapitole 5.2, kryptoměny mohou, zejména u těžařů, být účtovány jako výrobky a v tomto 

smyslu by pak mohli sloužit i jako naturální plnění určené na výplatu mzdy. 
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tedy cena, za kterou se, v okamžiku poskytnutí nepeněžitého příjmu, stejné výrobky prodávají.95 

Takto získaná hodnota následně vstupuje na straně zaměstnance do výpočtu dílčího základu daně 

ze závislé činnosti dle § 6 ZDP. Ustanovení o oceňování výrobků lze primárně považovat za 

ustanovení sloužící na ochranu před daňovými úniky a odměňování zaměstnanců účetně 

podhodnocenými, byť tržně hodnotnými, výrobky. V tomto případě nicméně hraje  

i relativně významnou ochranu pro zaměstnance, který by souhlasil s výplatou části mzdy 

v kryptoměně. Tržní pohyb její hodnoty by díky němu totiž měl, alespoň v okamžiku výplaty 

mzdy, být hodnotově zohledněn ve velikosti (množství kryptoměn), která byla zaměstnanci 

vyplacena. Lze se ovšem domnívat, že situací, kdy by zaměstnanec přistoupil na výplatu části 

mzdy v kryptoměnách, bude spíše minimum, i když existují i názory, které tvrdí opak.96   

4.1 Příjmy ze samostatné činnosti / ostatní příjmy 

Zařazení do různých kategorií z hlediska příjmů nemá dopad pouze v nutnosti obstarání 

živnostenského oprávnění, ale významně se promítne i do výsledné daňové povinnosti subjektu. 

V tomto ohledu je vhodné postupovat po jednotlivých konstrukčních prvcích daně a poukázat na 

rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi. Je nutné zdůraznit, že zhodnocení, dle jakého ustanovení 

předpisu je pro subjekt výhodnější postupovat, bude vždy záležet na konkrétní situaci  

a podmínkách daňového subjektu, a nelze tak poskytnout obecně platnou odpověď.  

Jak bylo naznačeno výše, v souvislosti s těžbou, držbou a následnými operacemi 

s kryptoměnami, bude zásadní rozlišení těchto příjmů zejména mezi příjmy ze samostatné činnosti 

dle § 7 ZDP a ostatními příjmy dle §10 ZDP. Jako rozhodující kritérium zde dobře poslouží 

definice podnikatele obsažená v § 420 OZ, kde odst. 1 stanoví: „Kdo samostatně vykonává na 

vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za 

podnikatele.“ Toto ustanovení je významné především z důvodu zakotvení definičních znaků 

podnikatele, kterými jsou: 

- samostatnost; 

- na vlastní účet a odpovědnost; 

- výkon výdělečné činnosti; 

 
95 Více k tomuto přepočtu v kapitole 5.6.3. 
96 DINTAR, Radek. Mzda v Bitcoinech? 33 % mladých lidí by preferovalo výplatu v kryptoměnách. Kryptomagazin 

[online]. Praha: Dariusz Matuszyński, 2019 [cit. 2020-05-18]. Dostupné z: https://kryptomagazin.cz/mzda-v-

bitcoinech-33-mladych-lidi-by-preferovalo-vyplatu-v-kryptomenach/. 
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- živnostenským a jiným způsobem; 

- se záměrem činit tak soustavně; 

- za účelem dosažení zisku. 

Uvedené znaky nelze brát jakožto izolované ani jako kumulativní, neboť naplnění definice 

je třeba zkoumat u každého jednotlivé subjektu individuálně. V praxi tak může správné podřazení 

vyvolávat interpretační potíže, neboť například živnostenským nebo obdobným způsobem 

neznamená nutně skutečnost, že subjekt je držitelem živnostenského oprávnění, ale pouze to, že 

se činnost živnostenskému způsobu blíží. Za nejdůležitější lze považovat zejména znak 

soustavnosti, jak potvrzuje i Pelc97 Mejzlík v tomto ohledu doplňuje i pomocné pravidlo, které 

spočívá v charakteru využívání kryptoměn buď k aktivní podnikatelské činnosti, nebo pouze 

správě vlastního majetku. Pokud byly kryptoměny k podnikatelské aktivitě využívány, pak bude 

příjem z operací taktéž podléhat zdanění dle § 7 ZDP. Naopak pokud slouží pouze ke správě 

vlastního majetku, pak bude příjem z operací zdaněn dle § 10 ZDP98. Toto potvrzují  

i Hanych, Drgová a Gremlica, kteří podotýkají, že pokud aktivní činnost s kryptoměnou spočívá 

pouze ve správě vlastního majetku, pak není třeba živnostenského oprávnění, tzn. ani obchodování 

s kryptoměnou v rámci správy vlastního majetku nespadá pod příjem dle § 7 ZDP, ale bude daněno 

jako ostatní příjem dle § 10 ZDP.99  A contrario z této skutečnosti lze dovodit, že pokud by subjekt 

seznal, že jeho činnost naplňuje znaky podnikání, bude povinen obstarat si živnostenské 

oprávnění, neboť naplní i definici živnosti uvedenou § 2 zákona č.455/1991 Sb., živnostenský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ“), jehož definice je nicméně víceméně identická 

té uvedené v § 420 OZ. Ustanovení § 3 ŽZ dále obsahuje i taxativní výčet činností, které živnostmi 

nejsou, obchodování a jiné nakládání s kryptoměnou zde ovšem nepřekvapivě nenajdeme. 

Z hlediska druhu požadované živnosti se s velkou pravděpodobností bude na většinu operací 

vztahovat živnost volná, uvedená § 25 ŽZ. Hanych, Drgová a Gremlica v tomto ohledu upozorňují 

na skutečnost, že v případě těžby kryptoměn je živnostenské oprávnění nutné vždy, neboť dle 

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

zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 279. 
98 MEJZLÍK, Ladislav. Účtování kryptoměn [online]. Praha: Národní účetní rada, 2018 [cit. 2020-05-18]. Dostupné 

z: http://nur.cz/wp-content/uploads/2018/12/Seminář-NÚR-2018-Mejzlík-Ladislav.pdf. s. 12. 
99 HANYCH, Michal, Anna DRGOVÁ a Michal GREMLICA. Zdanění kryptoměn. 1. vydání. Brno: Michal 

Hanych, 2018. ISBN 978-80-87934-07-4. Dostupné také z: 

https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf s.7. 
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jejich názoru se jedná o poskytování služeb spočívající ověřování transakcí.100 S tímto tvrzení je 

nutné nesouhlasit, jelikož opět bude nutné přihlížet ke konkrétním okolnostem daného subjektu. 

Například pokud subjekt v náhodných a nepravidelných intervalech těžil kryptoměnu a ověřoval 

tak jednotlivé transakce bez záměru činit tak soustavně, dle mého názoru nebude k této činnosti 

nutné živnostenské oprávnění a získané příjmy budou zdaněny v kategorii ostatní příjmy dle § 10 

ZDP.  

4.2 Osvobozené příjmy 

Z hlediska osvobozených příjmů nepřekvapivě nenajdeme v ZDP žádné ustanovení mířící 

přímo na kryptoměny, a je tak nutné spíše se pokusit napasovat ustanovení na konkrétní transakci 

s kryptoměnou. V úvahu by takto připadalo například ustanovení § 4 odst.1 pism. w) ZDP, které 

umožňuje osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, pokud jejich úhrn nepřesáhne ve 

zdaňovacím období hodnotu 100.000, - Kč a je splněna podmínka tzv. časového testu, tedy mezi 

nabytím a zcizením cenného papíru uplynula doba delší než 3 roky. V případě kryptoměn 

k osvobození nicméně nedochází, neboť kryptoměna nemůže být považována za cenný papír, viz 

kapitola 2.5.1. Další možností osvobození by pak mohlo být například ustanovení § 4 odst.1 písm. 

ze), které osvobozuje kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, pokud není 

zařazen v obchodním majetku. Zde lze taktéž odkázat na stanovisko ČNB (viz 2.5.3), které 

nepovažuje kryptoměnu ani za peníze, a nebude proto možné využít ani toto ustanovení  

o osvobození. V úvahu pak připadají osvobození, které se vážou pouze na ostatní příjmy dle § 10 

ZDP. Hanych, Drgová a Gremlica v tomto ohledu uvádí, že přichází v úvahu osvobození příjmů 

dle § 10 odst.3 písm. a), tedy příjmy do 30.000 Kč za zdaňovací období.101 Tento závěr je nicméně 

nutné upřesnit, neboť osvobození se vztahuje pouze na činnosti dle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP. 

Většina operací s kryptoměnami ale, dle mého názoru, nebudou spadat pod § 10 odst. 1 písm. a), 

tedy mezi příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného nájmu, ale naopak pod písmeno 

b), mezi příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci, jelikož dle výkladu 

v kapitole 2.5, je nutné kryptoměny považovat z právního pohledu za věc. Osvobození dle § 10 

odst. 3 písm. a) by připadalo v úvahu snad jedině u těžby kryptoměn, kde kryptoměna skutečně 

 
100 HANYCH, Michal, Anna DRGOVÁ a Michal GREMLICA. Zdanění kryptoměn. 1. vydání. Brno: Michal 

Hanych, 2018. ISBN 978-80-87934-07-4. Dostupné také z: 

https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf. s.7. 
101 Tamtéž s.7. 
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představuje příjem za poskytování činnosti – ověřování transakcí, nesmělo by se ale jednat o těžbu 

soustavnou, viz kapitola 4.1, jelikož by pak příjem spadal pod § 7 ZDP.  

Bez dalšího tak připadá v úvahu pouze osvobození dle §10 písm. c) ZDP, který definuje 

tzv. bezúplatné příjmy, tedy situace, ve kterých by kryptoměna byla na subjekt převedena zdarma, 

od příbuzných v přímé a vedlejší linii apod.  

4.3 Základ daně 

Základ daně je v odborných textech definován různými způsoby, například Vančurová jej 

definuje jako veličinu, ze které se daň vybírá102, Karfíková jako částku, o kterou příjmy plynou 

poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují jeho prokazatelně vynaložené výdaje na jejich 

dosažení, zajištění a udržení,103 nebo jako v penězích nebo jinak vyjádřený předmět daně104  

U většiny operací s kryptoměnami může být určení správného základu daně poněkud 

problematické, neboť je nutné kryptoměny správným způsobem ocenit a to jak pro účely velikosti 

příjmů, tak velikosti souvisejících nákladů. V otázce kalkulace velikosti příjmů je nutné znovu 

připomenout, že na příjem kryptoměny je třeba dívat se jako na nepeněžení příjem, který musí být 

dle § 3 odst. 3 písm. a) ZDP oceněn dle ZoOM, tedy cenou obvyklou. Cenou obvyklou se dle § 2 

odst.1 ZoOM rozumí cena při prodeji stejného, případně obdobného majetku v tuzemsku. Byť 

zákon předpokládá tuzemsko, je, dle mého názoru, možné pro účely výpočtu hodnoty kryptoměny 

vnímat toto ustanovení extenzivně a považovat za tuzemsko i virtuální prostor burz, na které je 

z České republiky skrze internet přístup. V tomto ohledu by se pak cena obvyklá měla stanovit ve 

vybrané zahraniční měně, ideálně jako průměr jejích cen na několika významnějších burzách. 

Hodnota v daně méně by pak byla převedena do národní měny dle kurzu vyhlášeného ČNB, tak 

jak stanoví např. § 38 ZDP. Tímto způsobem by tak bylo možné hodnotu kryptoměny efektivně 

převést do daňového základu daně z příjmů dle § 6, 7 a 10. ZDP.  

Druhou stranou tohoto problému je otázka stanovení výdajů spojených s těžbou, pořízením 

a dalšími operacemi s kryptoměnou. Z hlediska kategorií druhu příjmů lze důležitý rozdíl spatřovat 

především v možnosti uplatňování výdajového paušálu, který je u živnostníku velice často 

 
102 VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. 12. aktual. vyd. V Praze: 1. 

VOX, 1997. Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-87480-23-6. s. 16. 
103 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. s. 198. 
104 KARFÍKOVÁ, M. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-935-0. 
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využívaným nástrojem, zejména z důvodu výrazně snazší daňové administrativy, u většiny operací 

se bude pravděpodobně jednat o paušál ve výši 60 % dle § 7 odst. 7 písm. b) ZDP. Uplatnění 

výdajového paušálu je nicméně možné pouze u příjmů dle § 7 ZDP, tedy příjmů ze samostatné 

činnosti. U ostatních příjmů dle § 10 ZDP zákon využití nákladového paušálu sice také připouští, 

nicméně dle § 10 odst. 4 pouze v případě příjmů ze zemědělské výroby apod., což v případě 

operací s kryptoměnou nebude pravděpodobně moc častá s situace. Příjmy dle § 6 ZDP možnost 

započtení výdajů proti příjmům nepřipouští vůbec.  

V případě, že by subjekt daně nehodlal uplatnit výdajový paušál, nebo by ho ani využít 

nemohl a uplatňoval namísto toho skutečné výdaje, pak je nutné vnímat odlišnou formulací 

uznatelných daňových výdajů, kdy § 7 umožňuje uplatnění výdajů vynaložených na jejich 

dosažení, zajištění a udržení, zatímco § 10 připouští pouze uplatnění výdajů prokazatelně 

vynaložených na dosažení příjmu. Druhé ustanovení se vyznačuje mnohem těsnější vazbou 

konkrétního výdaje na konkrétní příjem a zcela absentují výdaje na udržení nebo zajištění příjmů, 

díky čemuž je okruh daňově uznatelných výdajů užší, respektive je možné započítávat výdaje 

pouze ke konkrétnímu druhu příjmů, a nikoliv plošně vůči všem druhům příjmů, jako je tomu  

u příjmů ze samostatné činnosti.105  V praxi tak bude možné proti prodeji kryptoměny započíst 

mnohem menší okruh výdajů a dílčí základ daně tak bude vyšší. Nadto je nutné doplnit že  

u kategorie ostatních příjmů nelze vytvořit tzv. daňovou ztrátu a převádět ji do dalších zdaňovacích 

období, jako je tomu možné u příjmů dle § 7 ZDP.106  Zejména v souvislosti s těžbou a směnou 

kryptoměn poté může vyvstat i problém s oceněním v rámci majetku, a tedy i stanovením skutečně 

vynaložených výdajů. Komplikace v tomto ohledu působí zejména vysoká volatilita ceny, kdy 

kryptoměna může i ve velmi krátkých intervalech velice výrazně měnit svoji hodnotu. Za tímto 

účelem je dobré odkázat stanovisko Ministerstva financí, které vydalo doporučení postupovat dle 

§ 25 odst. 1 písm. c), d) a 1) a odst. 4 a 5 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZOU“), tedy u zásob vytvořených vlastní činností oceňovat vlastními náklady 

a u zbylých zásob pořizovací cenou. Lze se tak s jistotou domnívat, že v případě kryptoměn 

získaných vlastní těžbou by jejich ocenění představovaly náklady zaplacené na jejich vytěžení, 

tzn. zejména náklady vynaložené na pořízení výpočetní techniky a na její provoz. Kryptoměny 

pořízené klasickou obchodní cestou by pak měly být oceněny pořizovacími náklady, tzn. 

přepočtem hodnoty na cizí měnu a následně na koruny pomocí kurzu ČNB, jak bylo uvedeno výše. 

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

zákony. ISBN 978-80-7400-517-6. s. 279. 
106 Tamtéž s.279. 
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Specifický problém při účtování kryptoměn vzniká i v okamžiku jejich následného prodeje, 

konkrétně při stanovení úbytku zásob a opět tedy i nákladové položky. Vzhledem k tomu, že 

kryptoměny představují druhově určené zboží, kdy nelze jednotlivé jednotky individuálně 

rozlišovat, nelze u jejich prodeje využít metodu pořizovací ceny, jelikož v praxi je pak nemožné 

rozlišit, zdali je prodávána kryptoměna nakoupená za x nebo y. Ministerstvo financí za tím účelem 

odkazuje na § 25 odst.4 ZOU, tedy na využití metody FIFO, nebo metody váženého aritmetického 

průměru. Metoda FIFO vychází z anglického „first in, first out“, neboli že pro ocenění prvního 

úbytku se použije první cena pro ocenění přírůstku. Metoda aritmetického průměru je zakotvena 

tamtéž ale nadto § 49 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 

podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Vyhláška 500“), stanoví povinnost jeho výši přepočítávat nejméně jednou za měsíc. Tamtéž lze 

nalézt i omezení, že pro jeden takovýto analytický účet lze zvolit pouze jednu z uvedených 

možností.  

4.4 Sazba daně 

V České republice v tuto chvíli existuje jednotná sazba daně pro všechny poplatníky DPFO 

a není nijak diferenciovaná podle velikosti či druhu příjmů. Při komparaci zdanění dle § 7 a § 10 

ZDP je ale nutné brát v potaz výrazný rozdíl mezi efektivní sazbou daně107, která bude na 

jednotlivé druhy příjmů dopadat. Příjmy dle § 7 ZDP jsou totiž předmětem odvodu na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 592/1992 Sb.“), respektive zákona č. 589/1992 Sb., o 

pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č.589/1992 Sb.“)  Tyto dvě položky představují z hlediska 

efektivní sazby poměrně výraznou část, neboť výše jejich sazby je nastavena na 13,5 % pro 

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění dle § 2 Zákona č. 592/1992 Sb. a 29,2 % resp. 31,3 % 

pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti dle § 7 Zákona 

č.589/1992 Sb. Tento stav nicméně reflektuje skutečnost, že dle § 10 ZDP by skutečně měly být 

zdaňovány příjmy pouze nahodilé.  

 
107 V tomto případě je sazbou daně myšlena daň v širším slova smyslu zahrnující i platby na zdravotní pojištění, 

sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 
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4.5 Shrnutí a úvahy de lege ferenda 

Vzhledem k výše uvedenému nelze spolehlivě rozhodnout, zdali je pro subjekt výhodnější 

danit příjmy související s kryptoměnami dle § 7, nebo dle § 10 ZDP. Z přímé komparace si každá 

z těchto kategorií bere určitá pozitiva na svou stranu, nicméně tyto pozitiva relativně vždy 

korespondují s koncepcí ZDP. V případě zdanění dle § 7 má subjekt jednodušší administrativu 

výdajů, širší spektrum jejich uznatelnosti ale naproti tomu je jeho příjem zdaněn větší efektivní 

daňovou sazbou a nepřipadá v úvahu žádné osvobození. Pokud by subjekt operace danil dle § 10 

ZDP, pak nemůže využít výdajových paušálů, má omezenější rozsah uznatelných výdajů, ale 

celkově odvedená daň v širším slova smyslu bude nižší.  

Pro účely budoucí debat o kryptoměnách a ZDP by bylo vhodné zejména vyjasnění 

okolností ohledně zdanění směny kryptoměn. Ideální formu by mohla představovat oficiální 

metodika Ministerstva financí, případně Generálního finančního ředitelství, která by obsahovala 

detailní popis skutečností, které mají subjekty za účelem řádného plnění daňových povinností 

evidovat.  Existuje názor, že by transakce spočívající pouze ve směně dvou kryptoměn mohla být 

od DPFO úplně osvobozena108, nicméně s tímto názorem se nelze ztotožnit. Vzhledem k tomu, že, 

jak bylo uvedeno v kapitole 2.1, lze na dnešním trhu stále větší množství statků pořídit právě za 

kryptoměny, pak nepovažuji za obhajitelné příjmy z „kurzových rozdílů“ při směně kryptoměn 

osvobodit. Jelikož vhodně nastavená strategie směňovaní kryptoměn by v takovém případě mohla 

dlouhodobě generovat nezdanitelný zisk. Je nutné podotknout, že v tomto ohledu bude poměrně 

náročná implementace kontrolních mechanismů na straně finančních úřadů, neboť se pohybujeme 

v situaci, kdy stále větší část trhů s kryptoměnou je ovládána tzv. high-frequency trading metodou, 

která stojí na minimálních maržích na jednotlivém uzavírání pozic a obrovském množství 

transakcí.109 Za tímto účelem by bylo vhodné vytvoření analytického nástroje pro finančních 

úřady, který by dokázal s takto obrovským množstvím dat pracovat. Takový stav by ale, dle mého 

názoru, vyžadoval výrazně pokročilejší digitalizaci finanční správy, jejíž zavedení s v tuto chvílí 

jeví jako opravdu pomalý proces. 

  
 

108 PLACHÝ, Rosťa. Bitcoin – daně a jejich účtování: Vysvětleno jasně a jednoduše. Jak na krypto [online]. 2019 

[cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://jaknakrypto.cz/bitcoin-dane-a-jejich-uctovani-vysvetleno-jasne-a-

jednoduse/. 
109 BAYDAKOVA, Anna. High-Frequency Trading Is Newest Battleground in Crypto Exchange Race. Coindesk 

[online]. 2019 [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: https://www.coindesk.com/high-frequency-trading-is-new-

battleground-in-crypto-exchange-race. 
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5 Daň z příjmů právnických osob 

Právní úprava DPPO je obsažená v § 17 a násl. ZDP a má poněkud odlišnou konstrukci od 

DPFO, respektive příjmy nerozlišuje příjmy dle jednotlivých druhů, a tedy ani s dílčími základy 

daně, ale pracuje s jedním základem daně, který v sobě obsahuje veškeré zdanitelné příjmy 

právnické osoby, respektive jak stanoví § 18 odst. 1 ZDP „předmětem daně jsou příjmy z veškeré 

činnosti a z nakládání s veškerým majetkem“, přičemž příjmy plynoucí z operací s kryptoměnou 

nepřekvapivě nenajdeme v § 18 odst. 2 ZDP, který definuje, jaké příjmy předmětem DPPO nejsou. 

V rámci příjmů osvobozených by pak bylo možné uvažovat o členských příspěvcích dle § 19 odst. 

1 písm. a) ZDP, případně o nájemném družstevního bytu nebo nebytového prostoru dle § 19 odst. 

1 písm. c) ZDP. Pravděpodobně poslední možnosti pak představuje i ustanovení týkající se 

bezúplatných příjmů z nabytí dědictví nebo odkazu dle § 19b odst. 1 písm. a) ZDP, pokud by 

kryptoměny byly právnické osobě takto zanechány v rámci pořízení pro případ smrti.  

V oblasti kryptoměn nebude situace nijak výrazně odlišná od problematiky DPFO, přičemž 

hlavní úskalí bude spočívat zejména ve správném zařazení kryptoměn do obchodního majetku  

a s tím související jejich správné ocenění pro účely stanovení základu daně, jelikož dne § 21h  

u poplatníka, který je účetní jednotkou představují jeho příjmy výnosy dle ZOU a jeho výdaji jsou 

jeho náklady dle ZOU. Vzhledem k tomu, že v České republice mají právnické osoby, až na 

výjimky splňující podmínky uvedené v § 1f ZOU, povinnost vést podvojné účetnictví, bude 

problematika určení základu daně převážně spočívat ve správném zaúčtování transakcí 

s kryptoměnou.   

5.1 Kryptoměny a účetnictví  

Povinnost vést účetnictví vychází v České republice ze ZOU, který je dále doplněn 

Vyhláškou 500, která některá jeho ustanovení provádí.  ZOU konkrétně pak v § 1 odst. 2 podává 

výčet subjektů, které se považují za účetní jednotku. Ustanovení § 7 odst. 1 dále stanoví, že: 

„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho 

základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit 

ekonomická rozhodnutí.“  

Za věrné zobrazení se považuje takové zobrazení, kdy obsah účetní závěrky odpovídá 

skutečnému stavu a je zobrazen v souladu s účetními metodami. Poctivostí potom rozumí zákon 

situaci, kdy jsou účetní metody použity způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Pokud má 



 

52 

 

 

účetní jednotka možnost volby vícero přístupů a jí zvolená možnost by skutečný stav zastírala, má 

povinnost zvolit takovou možnost, která odpovídá skutečnému stavu. Vzhledem k poměrně rychle 

se rozvíjejícímu trhu digitálních měn proto účetní stojí před nelehkou úlohou, aby držbu 

kryptoměn věrně a poctivě promítli do účetních záznamů účetních jednotek. Ministerstvo financí 

pro účely jednotného postupu při účetnictví kryptoměn vydalo sdělení s názvem: „Sdělení 

Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn.“, které obsahuje postup, jak mají 

subjekty kryptoměny účtovat v systému podvojného účetnictví. Na toto sdělení by pak v blízké 

budoucnosti měla navázat odborová organizace Národní účetní rada a metodiku rozšířit 

a doplnit.110  Sdělení Ministerstva financí vychází z přístupu ČNB, který byl popsán v kapitole 3, 

a na jeho základě dochází k doporučenému postupu účtovat o virtuálních měnách jako o zásobě 

„svého druhu“ ve smyslu § 9 Vyhlášky 500.  Tímto postupem Ministerstvo financí přiznaně zvolilo 

snazší variantu tzv. jednotného postupu, kdy při posuzování, na kterou položku kryptoměny 

zaúčtovat, nepřichází, až na výjimky, v úvahu motiv jejich držby, respektive nabytí. 

Z toho následně vychází i povinnost subjektů provádět povinnou inventarizaci zásob dle 

§ 29 ZOU, což lze v případě digitálních měn provádět například výpisem z elektronické 

peněženky. Lze podotknout, že poněkud problematickým znakem tohoto způsobu prokazování 

vlastnictví je fakt, že elektronická peněženka je vedena naprosto anonymně a není způsob jak její 

vlastnictví „de iure“ prokazovat. Teoreticky by tak v praxi mohlo docházet k situacím, kdy bude 

vícero subjektů využívat do účetnictví jednu peněženku, či může dojít k náhodné ztrátě 

přístupového klíče, a tedy i ztráty celé peněženky. Zároveň jsou výpisy z těchto peněženek často 

představovány pouze editovatelnou excelovskou tabulkou. Autenticita výpisu tak v praxi bude 

pravděpodobně odvozována od čestného prohlášení, ze strany daňových subjektů. V rámci 

rozvahy potom Ministerstvo financí doporučuje vykázat virtuální měny na samostatném řádku 

v rámci položek: 

• C.I.2. Nedokončená výroba; 

• C.I.3.1. Výrobky  

• C.I.3.2. Zboží  

Faktorem pro výběr správné položky pak nepochybně bude důvod držby kryptoměn, kdy 

zejména těžaři budou využívat položku výrobky, která je ve § 9 odst. 3 Vyhlášky 500 definována 

jako: „věci vlastní výroby určené k prodeji, nebo spotřebě uvnitř účetní jednotky.“ Naopak 

 
110 STRONOVÁ, Dita. Účtování kryptoměn. Kurzy.cz [online]. 2019 [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

https://www.kurzy.cz/zpravy/515498-uctovani-kryptomen/ 
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obchodníci, kteří chtějí využívat kryptoměnu jako prostředek směny, tedy k nákupu zboží, nebo ji 

přijímat jako možnou formu úplaty za dodání zboží/poskytnutí služby, je budou vykazovat na 

položce zboží, kterou § 9 Vyhlášky 500 definuje jako: „movité věci a zvířata, nabytá zá účelem 

prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje.“ Vzhledem k tomu, že kryptoměny lze 

považovat za věc dle českého soukromého práva, jak bylo uvedeno v kapitole 2.5, lze je zařadit 

do kategorie zboží, přičemž logikou v pozadí tohoto zařazení je vnímání kryptoměn jako aktiva, 

které bude sloužit ke směně za aktivum jiné, typicky nákup zboží za kryptoměny, fakticky tedy k 

směně zboží za zboží. 

V rámci účetní problematiky je poté nutné vypořádat se i s oceňováním kryptoměn, a to 

i z důvodů správného výpočtu daňových nákladů pro účely DPPO.  Přičemž účetní jednotka bude 

muset brát v potaz tři okamžiky, ke kterým bude nutné kryptoměnu ocenit: 

a) okamžik získání kryptoměny – nákup kryptoměny, příjem kryptoměny jako odměny, 

odměna za těžbu; 

b) okamžik úbytku kryptoměny – prodej; 

c) konec rozvahové dne. 

Ad a) Tento postup je identický způsobu, pomocí kterého postupují subjekty v případě 

DPFO, tudíž byl již popsán v kapitole 5.3 věnující se DPFO, nicméně v krátkosti lze shrnout, že 

povinnost oceňovat zásoby, včetně výrobků a zboží zakotvuje § 25 odst. 1 písm. c), d) ZOU, kde 

pro zboží stanovuje pravidlo oceňování pořizovací cenou a pro výrobky vlastními výrobními 

náklady, tzn. v případě pořízení kryptoměny jejím nákupem by její hodnota byla představována 

pořizovací cenou, stejně tak v případě získání kryptoměny jakožto úplaty za dodané zboží. 111 Tato 

situace nicméně, dle mého názoru, platí pouze v případě, kdy v rámci transakce je vyjádřena 

hodnota v jakékoliv existující měně. Pokud by tomu tak nebylo a hodnota zboží nebo služby byla 

vyjádřena pouze v kryptoměně, pak se, dle mého názoru, bude muset využít obdobný přístup jako 

v případě nepeněžitého příjmu u DPFO a přecenit kryptoměnu pomocí burzovních sazeb 

postupem, který by nastíněn v kapitole 5.3.  

Ad b) I v případě úbytku kryptoměny a typicky tedy získání hodnoty nákladů se bude 

postupovat dle metod popsaných již dříve v textu, konkrétně buď pomoci metody FIFO, nebo 

aritmetického průměru tak, jak bylo popsáno v kapitole 5.3. 

 
111 HORÁK, Josef. Účtování kryptoměn z pohledu české legislativy. Účtovnictvo a daně [online]. 2019 [cit. 2020-

06-28]. Dostupné z: https://www.uad.sk/33/uctovani-kryptomen-z-pohledu-ceske-legislativy-

uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAH-zsD0cUxKnfxSwjiN5xfpwq9EE5nacdA/ 
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Ad c) Jak bylo popsáno výše, v souvislosti se zařazením kryptoměn mezi zásoby svého 

druhu, vzniká účetním jednotkám i povinnost jejich inventarizace. V rámci ní pak může docházet 

ke stavu, kdy pořizovací cena bude vyšší než aktuální tržní cena. V tomto případě pak Ministerstvo 

financí doporučuje vytvářet tzv. opravné položky a hodnotu takto držených zásob tedy účetně 

snižovat do nákladů. Naopak v případě růstu tržní ceny, ale účetní hodnota zůstává stejná a nárůst 

ceny se pouze vykáže v pouze příloze účetní závěrky.112 Tento stav lze vnímat poněkud 

rozporuplně, jelikož pak, dle mého názoru, dochází k narušení principu věrného zobrazení 

účetnictví.   

5.1.1 Alternativní řešení 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné klást si otázku, zdali ignorování důvodu držby 

kryptoměny není v rozporu v s požadavkem na věrný a poctivý obraz účetnictví, neboť v rámci 

účetních výkazů pak nejsme schopni rozeznat skutečný důvod jejich držby, a tedy ani podstatu 

ekonomické transakce. Alternativu k tomuto jednotnému přístupu, účtovat kryptoměny jako 

zásoby svého druhu zboží, představuje například Tuzarová, dle které by pro věrohodnost účetnictví 

bylo vhodnější se na důvod držby kryptoměny při jejich účtování zaměřit a pracovat například dle 

následujícího schématu.113  

Typ účetní jednotky Účetní zobrazení 

Obchodní firmy  Zboží 

Směnárny/těžaři  Zboží/výrobek 

Investoři Vlastní speciální pravidlo 

Obrázek 2 Schéma účetního pravidla 

Zdroj: Tuzarová 2018114 

 

 
112 ELČIĆ, Sandro. Kryptoměny nejsou peníze, ale "zásoby svého druhu", rozhodlo ministerstvo financí. Některé 

otázky, jak bitcoin zaúčtovat, neosvětlilo. Hospodářské noviny [online]. 2018 [cit. 2020-06-28]. Dostupné z: 

https://byznys.ihned.cz/c1-66142060-kryptomeny-nejsou-penize-ale-zasoby-sveho-druhu-rozhodlo-

ministerstvo-financi-nektere-otazky-jak-bitcoin-zauctovat-neosvetlilo 
113 TUZAROVÁ, Simona. Možné alternativy vykazování kryptoměn (bitcoinu) podle českých účetních předpisů. 

Bulletin: Komory certifi kovaných účetních [online]. Praha: Komora certifi kovaných účetních, z.s., 2018, 

2018(2), 15-20 [cit. 2020-06-29]. ISSN 2336-3576. Dostupné z: https://www.komora-

ucetnich.cz/cze/informace-komory/bulletin1/bulletin. s.20. 
114 Tamtéž s.20. 
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Toto schéma rozděluje držitele kryptoměn do tří kategorií, byť se jedná spíše o zkratku, která má 

demonstrovat různé důvody držby u jednotlivých skupin subjektů. Obchodní firmy typicky buď 

budou kryptoměny využívat jako prostředek směny, ale vzhledem důvodům, uvedeným v kapitole 

2, nelze kryptoměny považovat za peníze natož měnu, nýbrž za věc ve smyslu OZ, z toho důvodu 

by o nich mělo být účtováno jako o zboží, stejná logika by pak platila  i u směnáren a těžařů, 

přičemž zejména ti by mohli kryptoměny zařazovat do skupiny výrobky, Jak lze vidět, v tomto 

ohledu by tento způsob odpovídal současné metodice Ministerstva financí, neboť obě položky, 

zboží a výrobky, lze nalézt v rámci položky zásoby. Z tohoto pohledu je pak současné řešení 

zvoleno relativně dobře. Problém ovšem nastává u třetí skupiny subjektů, představovanou 

investory, u kterých kryptoměny budou typicky představovat spíše dlouhodobé aktivum a nikoliv 

krátkodobé, jakým jsou zásoby. Jednou z možností tohoto pravidla by, dle mého názoru, mohlo 

být zařazení kryptoměn na položku: „B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek.“ V takovém případě by 

se muselo jednat o držbu kryptoměny jakožto investice, a současně by jejich držba musela být na 

dobu delší než 1 rok.115 Demonstrativní výčet § 6 Vyhlášky 500 uvádí, že dlouhodobý nehmotný 

majetek obsahuje zejména: „nehmotné výsledky vývoje, software, ocenitelná práva a goodwill  

s dobou použitelnosti delší než jeden rok“. Vzhledem k uvedenému v kapitole 2 nelze kryptoměny 

považovat za práva, respektive pohledávky, v důsledku čehož někteří autoři považují za nevhodné 

zařazovat kryptoměny do dlouhodobého nehmotného majetku, nicméně vzhledem k tomu, že se 

jedná o výčet demonstrativní, což je uvozeno slovem zejména, je, dle mého názoru, zařazení 

kryptoměn do této kategorie možné, přičemž tento názor potvrzuje i Hanych, Drgová  

a Gremlica.116 

Druhým příkladem, a dle mého názorů lepším, vhodným pro investory do kryptoměny, který by 

již vyžadoval novelizaci Vyhlášky 500, by bylo jejich zařazení na (a) položku krátkodobý finanční 

majetek dle § 12 Vyhlášky 500, nebo (b) na položku dlouhodobý finanční majetek dle § 8 

Vyhlášky 500. Problematickým rysem obou těchto variant je, již často v textu zmiňovaná 

skutečnost, že  

o kryptoměnách nelze uvažovat jako o cenném papíru, v čemž někteří autoři spatřují hlavní úskalí 

 
115 TRNKOVÁ KOCOURKOVÁ, Hana. Kryptoměny v účetnictví a daních [online]. 2018 [cit. 29.6.2020]. Dostupné 

z: https://kpu.vse.cz/wp-content/uploads/2018/03/Přednáška_VSE_final.pdf 
116 HANYCH, Michal, Anna DRGOVÁ a Michal GREMLICA. Zdanění kryptoměn. 1. vydání. Brno: Michal Hanych, 

2018. ISBN 978-80-87934-07-4. Dostupné také z: https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf . 

s.13 
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pro jejich zařazení na tyto položky.117 Na druhou stranu, pokud by došlo ke zmíněné novelizaci 

Vyhlášky 500 a kryptoměny by tak byly na tyto účty doplněny, byl by z hlediska účetnictví 

odstraněn jeden ze zásadních problémů dosavadního způsobu a to změna jejich tržní hodnoty a její 

promítnutí do účetnictví. V případě krátkodobého finančního majetku by se jednalo, identicky jako 

u cenných papírů, o kryptoměny určené k obchodování a změna jejich tržní hodnoty, oproti 

hodnotě pořizovací, by se se promítala přímo do výsledku hospodaření skrze nákladové (v případě 

poklesu ceny) a výnosové účty (v případě růstu ceny) dle § 51 odst. 1 Vyhlášky 500. V případě 

dlouhodobé finančního majetku, tedy kryptoměn držených po dobu delší než 1 rok, by se pak mohl 

využít postup pro dlouhodobé cenné papíry, kdy se taktéž oceňují reálnou hodnotou, ale změna 

oproti původní se zaznamenává na rozvahové účty ze skupiny 41 dle § 51 odst. 2 Vyhlášky 500. 

Tento způsob by, dle mého názoru, lépe umožnil zachytit skutečnou povahu ekonomické transakce 

s kryptoměnou a díky tomu dosahovat i věrného a poctivého obrazu účetnictví. I zde pak zůstává 

problematický rys přecenění na reálnou hodnotu skrze vyjádření v zahraniční měně a následně 

přepočet do české měny dle ústředního kurzu ČNB, tak jak již bylo mnohokrát popsáno v textu.  

V tuto chvíli se ovšem jedná pouze možný podnět k novelizaci a lze předpokládat, že pokud by 

tímto způsobem účetní jednotka postupovala za současného stavu právní úpravy, tak případná 

finanční kontrola nebude mít příznivých výsledků.  

  

 
117 HANYCH, Michal, Anna DRGOVÁ a Michal GREMLICA. Zdanění kryptoměn. 1. vydání. Brno: Michal Hanych, 

2018. ISBN 978-80-87934-07-4. Dostupné také z: https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf. 

s.13 
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6 Daň z přidané hodnoty 

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je nepřímá daň upravena zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Vedle toho se také 

jedná o výrazně harmonizovanou daň v rámci Evropské unie, konkrétně směrnicí Rady  

č. 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen 

„Směrnice o DPH“). Jejím charakteristickým rysem je tzv. neutralita, tedy že dopadá na všechny 

podnikatelské aktivity a všechny podnikatelské subjekty.118 Princip daně stojí na vybírání daně 

z přidané hodnoty na každém jednotlivém stupni zpracování, nikoliv z celého obratu. V důsledku 

toho nicméně může vznikat problém identifikace, co přesně přidanou hodnotu tvoří. Za tímto 

účelem se velikost DPH stanovuje nepřímo, kdy každý plátce daně zdaňuje svoji veškerou 

produkci (DPH na výstupu) a od vypočtené daňové povinnosti odečítá DPH, které odvedl 

například na vstupních materiálech apod. (DPH na vstupu).119 Díky tomuto mechanismu je tak 

docíleno zdanění pouze té části, která vstupní náklady převyšuje a představuje právě onu zmíněnou 

přidanou hodnotu. Ve výsledku ale zatížení vždy dopadá na konečného spotřebitele, případně 

subjekt, který není plátcem daně, z důvodu že spotřebitel/neplátce daně nemá možnost odečíst daň 

zaplacenou na vstupu, a je tak nositelem celé daňové povinnosti. Samotná daň je pak s výjimkami 

vybírána a odváděna na každém stupni výrobního procesu plátcem daně.   

6.1 Předmět daně 

Zásadní otázkou v oblasti DPH a kryptoměn bude, zdali transakce vůbec spadají do 

předmětu daně z přidané hodnoty. Dílčím okruhem poté bude i problematika případného 

osvobození těchto transakcí, tedy zdali je možné považovat za transakce, které jsou od DPH 

osvobozené.  

Předmětem DPH je dle § 2 odst. 1 ZDPH: 

a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem 

plnění v tuzemsku; 

b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, 

s místem plnění v tuzemsku; 

 
118 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB a Hana MARKOVÁ. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: 

C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. s.169. 
119 VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. 12. aktual. vyd. V Praze: 1. 

VOX, 1997. Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-87480-23-6. s. 288. 
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c) pořízení:  

1. zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou 

povinnou k dani, která jedná jako taková, nebo právnickou osobou 

nepovinnou k dani; 

2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou 

nepovinnou k dani; 

d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

Z uvedeného výčtu je nutné dále definovat některé základní pojmy, které se v souvislosti 

s DPH využívají a které definuje samotný ZDPH v § 4. Předně se jedná o termín „za úplatu“, 

přičemž termínem úplata rozumíme „částku v peněžních prostředích nebo hodnotu nepeněžitého 

plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním.“ Jak je patrné, tak pro účely DPH je 

bez významu, zdali je úplata poskytnuta v penězích, nebo jiném nepeněžitém plnění například 

v naturáliích, jiné službě, zboží apod. v důsledku toho pak nepochybně definici úplaty naplní  

i přijaté kryptoměny, které v tomto ohledu budou představovat nepeněžité plnění.  Zbožím se pro 

účely ZDPH rozumí „hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů“. V důsledku toho je nutné 

konstatovat, že kryptoměny tuto definici nenaplňují vzhledem k výkladu uvedeném v kapitole 2.5, 

kdy kryptoměny chápeme jako věc nehmotnou a zároveň je není možné považovat ani za peníze 

či cenné papíry. V důsledku toho tak budou operace s kryptoměnou považovány za poskytnutí 

služby, čímž se dle § 14 odst. 1 ZDPH rozumí všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží, 

konkrétně pak i v odst. 1 písm. a) pozbytí nehmotné věci.  

Poslední podmínkou pro naplnění předmětu DPH je nově upravený termín „osobou 

povinnou k dani, která jedná jako taková“.  Změna formulace tohoto ustanovení byla dle Bendy  

a Pitnera učiněna z důvodu výkladových problémů, které způsoboval termín „osobou povinnou 

k dani, v rámci ekonomické činnosti“, který byl v textu § 2 ZDPH použit dříve. Termín „která 

jedná jako taková“ nicméně znamená pouze skutečnost, že plátce jedná v dané operaci (dodání 

zboží/služby apod.) jako osoba povinná k dani.120 Tou pro účely DPH dle § 5 odst. 1 ZDPH 

rozumíme osobu „která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti“, čímž se opět dostáváme 

k definici ekonomické činnosti, která byla původně obsažena přímo v § 2 odst. 1 ZDPH. Tímto 

termínem se pro účely DPH dle § 5 odst. 3 ZDPH rozumí „činnost výrobců, obchodníků a osob 

poskytující služby apod.“ Zejména tím potom rozumíme využívání hmotného a nehmotného 

 
120 BENDA, Václav a Ladislav PITNER. Daň z přidané hodnoty. 12. aktualizované vyd. Olomouc: ANAG, 2019. 

Daně (ANAG). ISBN 978-80-7554-220-5.. 
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majetku za účelem získávání pravidelného příjmu. Oproti DPFO zde lze vyzdvihnout podstatný 

rozdíl, kdy nemusí být naplňován znak soustavnosti, respektive tento znak je nahrazen spodním 

limitem pro registraci jako plátce DPH dle § 6 ZDPH, Tento limit je tvořen dosažením obratu 

alespoň 1.000.000, - Kč za bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 12 kalendářních 

měsíců. V případě, že subjekt tuto hranici nepřekoná, respektive bude své služby sice nabízet 

soustavně ale v malém objemu, nebude muset na poskytované služby sazby DPH aplikovat.  

6.2 Dodání zboží, poskytnutí služby za kryptoměnu 

Dodání zboží, či poskytnutí služby, kdy úplatu představují kryptoměny, osobně nepovažuji 

za příliš komplikovanou oblast, jelikož předmět DPH je zde bez dalšího naplněn, respektive je 

odvozen od základu transakce, kde kryptoměna představuje pouze formu úplaty. Z hlediska 

kryptoměn je tedy podstatné pouze naplnění znaků úplaty, kterou ale, dle výkladu v kapitole 6.1, 

naplňují. Jediným problematickým úskalím je správné stanovení základu daně, ze kterého se 

následně DPH vypočte. V tomto ohledu je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 36 odst. 6 

písm. d) které stanoví, že v případě úplaty ve formě virtuální měny se základ daně stanoví jako 

cena obvyklá, přičemž tou se pro účely DPH rozumí, dle § 36 odst.14 ZDPH, částka, kterou by 

musela osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo zaplatit v podmínkách volné hospodářské soutěže 

nezávislému dodavateli nebo poskytovateli. Jedná se o lehce paradoxní situaci, kdy základem daně 

není úplata, ale přímo zboží samotné. O to víc, že v kontextu kryptoměn si lze představit situaci, 

ve které by předmětem transakce bylo zboží/služba běžně neobchodovaná, a tedy i bez možnosti 

stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé, v tomto případě je pak nutné postupovat dle poslední 

věty citovaného ustanovení, respektive písmena a) a obvyklou cenu stanovit ve výši kupní ceny 

daného zboží/nebo ve výši ceny nákladové k okamžiku dodání zboží. V případě nákladové ceny, 

zde lze odkázat na výklad uvedený v kapitole 5.4, věnující se způsobům správného ocenění 

kryptoměny v nákladech.   Doplnění ustanovení § 36 odst. 6 písm. d) do ZDPH lze považovat za 

správný krok zákonodárce, jelikož postup v něm uvedený umožňuje transparentní stanovení 

základu daně a díky tomu nastavení rovných podmínek, co se velikosti základu daně týče, pro 

všechny daňové subjekty.  
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6.2.1 Ručení  

V souvislosti s příjímáním úplaty ve formě kryptoměny je nutné zmínit i ustanovení § 109 

odst. 2 písm. d) ZDPH, které zakotvuje institut ručení121 za nezaplacenou daň, pokud úplata za 

zdanitelné plnění byla poskytnuta zcela nebo zčásti formou virtuální měny. Kritériem pro 

aplikovaní tohoto ustanovení je, že na straně příjemce zdanitelného plnění musel stát plátce daně, 

tedy subjekt, který jednal v rámci své ekonomické činnosti a naplnil zákonné podmínky plátce. A 

contrario se tak tento institut neuplatní v situaci, kdy na straně příjemce bude stát neplátce, zejména 

spotřebitel. Toto relativně nové ustanovení, které bylo do ZDPH doplněno prostřednictvím zákona 

č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a je účinné od 1.7.2017, lze 

považovat za správný krok ze strany zákonodárce, neboť je nutné vnímat, že kryptoměny jsou stále 

často využívány k financování nelegálních aktivit a jejich využívání v podnikatelském styku tak 

vyvolá minimálně pochybnost o záměru celé transakce. To potvrzuje i Generální finanční 

ředitelství, které konstatuje, že „Anonymita uživatelů a způsob využívání virtuálních měn jako 

„prostředek pro úhradu“ za zboží/služby představuje velmi rizikový faktor daňových podvodů.“122 

Na druhou stranu toto ustanovení, dle mého názoru, působí jako poměrně velká brzda v širším 

využívání virtuálních měn v běžném podnikatelském styku, neboť většina subjektů nebude 

ochotna podstupovat riziko, které je s institutem ručení spojeno.  

6.3 Směna kryptoměny za tradiční měnu 

V rámci problematiky směny kryptoměny za běžně užívané a uznané měny hraje dominantní 

postavení rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) číslo C-264/14 ve věci 

Skatteverket v. David Hedqvist (dále jen „Rozsudek Hedqvist“). 123 Jádrem tohoto sporu byla 

snaha Davida Hedqvista, švédského občana, provozovat ve Švédsku směnárnu kryptoměny bitcoin 

za švédské koruny a naopak. Podstatou tohoto podnikatelského projektu bylo nakupování od cizích 

 
121 Institut ručení je upraven v § 2018 a násl. OZ a stanovuje ručiteli zejména povinnost splnit věřiteli, pokud 

dlužník dluh nesplní v přiměřené lhůtě, ač k tomu byl vyzván. Konkrétní procesní povinnosti potom upravuje § 

171 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.    
122 FOJTÍK, Jiří. Dodatek č.1 - K Informaci GFŘ - k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty, ve znění účinném od 1. 7. 2017. Generální finanční ředitelství - Sekce metodiky a výkonu daní, 2017, 

(70857177001-20118-012287). Dostupné také z: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-

dani/2017_DPH_Info_k_ruceni-Dodatek_1.pdf. 
123 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ze dne 22. října 2015, Skatteverket v. David Hedqvist, 

C-264/16, ECLI:EU:C:2015:718. 
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osob jejich kryptoměnu bitcoin za švédské koruny. Získané bitcoiny by poté byly uchovávány 

nebo prodávány dále třetím subjektům opět skrze vlastní on-line směnárnu. Zisk společnosti by 

představovala procentuální marže, kterou by uvalovala na jednotlivé transakce jak při prodeji, tak 

nákupu bitcoinu. Vyjma těchto poplatků si neměla směnárna účtovat jakékoliv další poplatky. 

Za účelem posouzení daňových povinností takového projektu se Hedqvist obrátil na 

Švédkou komisi pro oblast daňového práva124 s otázkou, zdali je jím zamýšlená činnost 

předmětem DPH. Komise se v tomto ohledu vyjádřila tak, že daná činnost naplňuje požadované 

znaky a bude tedy předmětem DPH, nicméně dovodila, že se na tento typ operace bude vztahovat 

osvobození pro finanční činnost. Na tuto skutečnost reagoval Skatteverket125, který se žalobou 

obrátil na Nejvyšší správní soud Švédského království s tvrzením, že na předmětnou činnost nelze 

osvobození od DPH aplikovat. Nejvyšší správní soud se následně skrze institut předběžné otázky 

obrátil na SDEU s dvěma otázkami: 

„1)    Musí být čl. 2 odst. 1 směrnice o DPH vykládán v tom smyslu, že operace ve formě 

popsané jako směna virtuální měny za tradiční měnu a naopak, které jsou prováděny 

za úplatu započítávanou poskytovatelem při stanovování směnných kurzů, představují 

poskytování služeb za úplatu? 

2)      Pokud je odpověď na první otázku kladná, musí být čl. 135 odst. 1 vykládán v tom 

smyslu, že výše uvedené směnné operace jsou osvobozeny od daně?“126 

Ad 1) SDEU se v Rozsudku Hedqvist vyjádřil tak, že předně není možné povahu transakce, 

ve které dochází ke směně tradiční měny za bitcoin, vnímat jako dodání zboží, neboť virtuální 

měna bitcoin nemá jiný účel než funkci platidla, to samé poté platí i pro tradiční měny, které 

představují zákonné platidlo. V důsledku toho je třeba povahu transakce posuzovat jako poskytnutí 

služby. Další podmínkou je poté existence přímé souvislosti mezi poskytnutou službou a přijatou 

úplatou, přičemž tato podmínka byla v dané situaci taktéž naplněna, neboť mezi společností 

Hedqvista a konkrétním subjektem směňujícím bitcoiny by docházelo ke vzniku 

synallagmatického právního vztahu. Výsledkem této úvahy je pak konstatování, že předmětná 

transkace je předmětem DPH a naplňuje znaky poskytnutí služby dle čl. 2 odst. 1 písm. c) Směrnice 

o DPH. 

 
124 V původním znění: „Skatterättsnämnden“ 
125 Švédský daňový úřad. 
126 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ze dne 22. října 2015, Skatteverket v. David Hedqvist, 

C-264/16, ECLI:EU:C:2015:718, Bod 21. 
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Ad 2) SDEU v této otázce poskytuje vyčerpávající výčet judikatury, na základě které 

dospívá k názoru, že rozhodujícím z pohledu předmětné transakce bude naplnění čl. 135  

odst. 1 písm. e) Směrnice o DPH, který stanovuje členským státům povinnost osvobodit od daně 

„činnosti včetně sjednávání týkající se oběživa, bankovek a mincí používaných jako zákonné 

platidlo“, přičemž všechny tyto termíny je třeba vykládat ve světle kontextu, v němž se nachází, 

účelu a systematiky směrnice o DPH.127 V souvislosti s tím pak SDEU konstatuje, že v předmětné 

transakci nemá bitcoin jiný účel než účel platidla. Nadto je nutné doplnit i skutečnost, že institut 

osvobození od DPH dle čl. 135 Směrnice má za cíl zejména odstranit obtíže, které by u těchto 

operací vznikaly v souvislosti se stanovím základu daně a odpočitatelné částky DPH.128 Přičemž 

takové obtíže by nepochybně vznikaly i v případě předmětné transakce. Na základě výše 

uvedeného poté SDEU dochází k závěru, že konkrétní služba bude naplňovat článek 135  

odst. 1 písm. e) Směrnice o DPH a v tom smyslu pak bude představovat i plnění osvobozené od 

DPH.  

Toto rozhodnutí lze nepochybně považovat za průlomové, neboť v jeho důsledku dochází 

k osvobození poskytovaní služby, spočívající ve směně tradiční měny za kryptoměnu bitcoin, od 

DPH. Dle mého názoru je ovšem k této problematice nutné doplnit i poměrně významnou 

podmínku, kterou je místo plnění. Jelikož se jedná o rozhodnutí SDEU, je zcela logické, že 

závaznost tohoto výkladu se bude aplikovat pouze na členské státy. Z toho důvodu by pak mohla 

přicházet v úvahu myšlenka, zdali nebude Evropská unie využívána jako daňově výhodné 

prostředí pro směnárny tohoto typu, jelikož transakce u takových směnáren budou o velikost 

daňové sazby levnější pro koncové subjekty.  

Otázkou zůstává, zdali lze toto rozhodnutí aplikovat i na další kryptoměny, přičemž, dle 

mého názoru, je nutné na tuto otázku odpovědět kladně neboť rozhodujícím kritériem v daném 

rozhodnutí nebyly žádné konkrétní parametry kryptoměny bitcoin, typu tržní kapitalizace, počtu 

uživatelů apod, nýbrž pouze samotná povaha a účel transakce. Podepřít tento názor lze například 

i skutečností, že Skotská libra také nemá status zákonného platidla, nicméně směna této měny 

 
127 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ze dne 22. října 2015, Skatteverket v. David Hedqvist, 

C-264/16, ECLI:EU:C:2015:718, Body 44 a 47. 
128 Tamtéž, Bod 37. 
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například za dolar, je od DPH taktéž osvobozena.129 V důsledku toho se domnívám, že operace 

spočívající ve směně kryptoměny za tradiční měny budou osvobozeny od DPH.  

6.4 Těžba kryptoměny 

Těžba kryptoměny představuje z pohledu daňového práva poměrně zajímavou oblast. 

Většina textů rozděluje tuto oblast na dvě kategorie, a to individuální těžbu a těžbou v tzv. poolu. 

Princip obou těchto pojmů byl popsán v kapitole 3. Důvodem pro toto rozdělení je možné 

ne/naplnění definice ekonomické činnosti u jednotlivých kategorií. 

6.4.1 Individuální těžba 

Individuální těžba by mohla naplnit předmět DPH z důvodu, že těžba představuje 

poskytování služby, spočívající v ověřování transakcí a za úplatu. Za problematickou lze nicméně 

označit otázku úplaty v podobě odměny za ověření transakce, kterou získává pouze nejrychlejší  

z těžařů a její získání do je do jisté míry náhodné. V souvislosti s tím je nutné zmínit judikaturu 

SDEU, která pro naplnění předmětu DPH vyžaduje, aby byla naplněna podmínka přímé souvislosti 

mezi poskytovanou službou a obdrženou úplatou, která pravděpodobně v případě těžby kryptoměn 

naplněna nebude.130 Tento názor již zaujalo poměrně široké množství daňových administrativ  

a dle jejich posuzování tak těžba v individuálním rozsahu není předmětem DPH. Jako příklad lze 

 
129 BATES, Chris, Sean MURPHY a Judy HARRISON. Bitcoins - ECJ rules that buying and selling Bitcoin is 

exempt from VAT. Norton Rose Fulbright [online]. 2015 [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: 

https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/a0f1c5bb/bitcoins---ecj-rules-that-buying-

and-selling-bitcoin-is-exempt-from-vat. 
130 HANYCH, Michal, Anna DRGOVÁ a Michal GREMLICA. Zdanění kryptoměn. 1. vydání. Brno: Michal Hanych, 

2018. ISBN 978-80-87934-07-4. Dostupné také z: https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf. 

s.16. 
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uvést Britskou finanční správu131, Irskou finanční správu132 nebo Německou finanční správu133 

obdobně se pak dle Hanycha, Drgové a Gremlici vyjádřil i jeden z nejuznávanějších komentářů 

k unijní úpravě DPH134. Česká finanční správa naopak, dle některých zdrojů, těžbu za předmět 

DPH považuje, respektive některé zdroje uvádějí, že tak rozhodl finanční úřad v rámci daňové 

kontroly, která byla u těžařů prováděna.135 Pokud by tato skutečnost byla pravdivá, pak to vrhá 

poměrně značný zmatek do toho, jakým způsobem při těžbě kryptoměny v České republice 

postupovat, neboť by takový postup byl v naprostém rozporu s tím, jak postupuje většina 

členských států. Je ovšem otázkou, do jaké míry se v daných případech jednalo o skutečně 

individuální těžaře, a nikoliv o těžařské pooly, viz kapitola 6.4.2, kde pak přichází v úvahu odlišná 

aplikace. Dle mého názoru, na základě důvodů výše uvedených, by těžba kryptoměny 

v individuálním měřítku DPH podléhat neměla a považoval bych za vhodné, aby takový přístup 

zaujal i český správce daně.  

6.4.2 Těžba v poolu 

Pro zopakování je nutné připomenou, že těžbou v poolu rozumíme skutečnost, kdy se těžaři 

sdružují do určitých skupin (poolů) za účelem navýšení jejich výpočetního výkonu, a dosažení tak 

i větší odměny. Ta je následně dělena centrálním těžařem/organizátorem poolu mezi ostatní 

sdružené těžaře na základě poskytovaného výkonu. Tuto oblast považuji za vhodné rozdělit na dvě 

samostatné činnosti a to: 

 
131 HER MAJESTY'S REVENUE & CUSTOMS. Revenue and Customs Brief 9. GOV.uk [online]. [cit. 2020-05-22]. 

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. 
132 WALSH, Conor a Kate O'TOOLE. Interest continues to grow in cryptocurrencies but what are they and what are 

the VAT considerations associated with them?. Deloitte [online]. [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: 

https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/tax/articles/cryptocurrency-and-vat.html 
133 KIRSCHBAUM, Benjamin. Cryptocurrencies: Federal Ministry of Finance confirms VAT exemption. Winheller 

Blog [online]. 2018 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: https://winheller.com/blog/en/vat-exemption-

cryptocurrencies/. 
134 HANYCH, Michal, Anna DRGOVÁ a Michal GREMLICA. Zdanění kryptoměn. 1. vydání. Brno: Michal 

Hanych, 2018. ISBN 978-80-87934-07-4. Dostupné také z: 

https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf. s.16. 
135 VESELÝ, František. Zdanění kryptoměn má mnohá úskalí. Expert radí jak na to. Investujeme.cz [online]. 2020 

[cit. 2020-05-22]. Dostupné z: https://www.investujeme.cz/clanky/zdaneni-kryptomen-ma-mnoha-uskali-

expert-radi-jak-na-to/. 
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a) služba spočívající ověřování transakcí, kterou poskytuje pool jako celek třetím 

osobám; 

b) služba spočívající v poskytování výpočetního výkonu ze strany individuálních 

těžařů poolu vůči organizátorovi poolu a služba spočívající organizace poolu ze 

strany organizátora. 

Ad a) Zde je nejistota odměny a její relativní nahodilost stálé přítomná, jako tomu bylo  

u individuálního těžaře. Proto se přikláním ke stejnému názoru, jaký zaujala Německá daňová 

správa136, a to sice, že jak těžba individuální, tak těžba v poolu, ve smyslu ověřování transakcí 

třetím osobám, by neměla být předmětem DPH, neboť vztah mezi úplatou a plněním zůstává zcela 

identický.  

Ad b) Zde už ovšem dochází k poměrně odlišné situaci, neboť distribuce a velikost 

odměny, respektive její poměr, kterou organizátor rozděluje mezi jednotlivé účastníky a zároveň  

i služba, kterou jim skrze organizovaní poskytuje, má již zcela jasná pravidla, zejména přímou 

úměru mezi poskytnutým vypočtením výkonem a podílem na získané odměně na straně těžařů  

a procentuální marží, nebo poplatky které si účtuje organizátor. Z toho důvodu je v odborných 

textech dovozováno, že taková činnost již definici ekonomické činnosti dle ZDPH naplní, a bude 

tedy i předmětem DPH. S tímto názorem považuji za vhodné se ztotožnit, neboť činnost se již 

skutečně vykazuje mírou organizace a úměrou mezi poskytovanou službou a přijetím úplaty. 

Zároveň se ale musím ztotožnit i s Kirschbaumem137 a Hanychem, Drgovou a Gremlicou138, že 

v této oblasti lze očekávat poměrně velké množství sporů, kdy jednotlivé případy budou ze strany 

finanční správy posuzovány odlišně a pravděpodobně teprve judikatura vyšších soudů, případně 

SDEU, přinese jasnější odpovědi.  

  

 
136 KIRSCHBAUM, Benjamin. Cryptocurrencies: Federal Ministry of Finance confirms VAT exemption. Winheller 

Blog [online]. 2018 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: https://winheller.com/blog/en/vat-exemption-

cryptocurrencies/. 
137Tamtéž 
138 HANYCH, Michal, Anna DRGOVÁ a Michal GREMLICA. Zdanění kryptoměn. 1. vydání. Brno: Michal 

Hanych, 2018. ISBN 978-80-87934-07-4. Dostupné také z: 

https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf. s.17. 
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7 Závěr 

Kryptoměny a technologie blockchain představují pro svět práva relativně čerstvou oblast, 

a není tak velkým překvapením, že v zákonných předpisech o nich nenajdeme mnoho zmínek.  

O to více je pak složitější snažit se identifikovat veškeré právní aspekty, které je nutné v souvislosti 

s nimi brát v potaz. Specifickým problémem je pak často i absentující literatura, která by se 

problematikou komplexně zabývala, a spíše je tak nutné vycházet ze zdrojů vážícím se 

k jednotlivým dílčím oblastem, které jsou předmětem zájmu. Ruku v ruce s tím ale jde i chybějící 

autoritativnost při vykládání některých problematických úseků, respektive absence usměrněného 

doktrinálního proudu, který by svým výkladem přispěl k zaplnění požadovaných mezer a často je 

tak třeba se vypořádávat s protichůdnými postupy a názory. V tomto ohledu pak nečeká 

jednoduchá práce ani zákonodárný sbor, který, pokud se tak rozhodne, bude muset mezi 

jednotlivými názory a přístupy pečlivě vybrat ten nejlepší pro danou problematiku.  

Právě z důvodu absentující komplexní úpravy bylo za cíl této práce zvoleno poměrně 

široké téma: „Právní aspekty kryptoměn“, jehož cílem bylo poskytnout právní rozbor jednotlivých 

oblastí, kde lze s kryptoměnami a technologií blockchain přicházet do kontaktu. Hlavním 

přínosem této práce by pak mělo být zejména dostatečné přiblížení a analýza všech těchto oblastí, 

jakožto i přispění do diskuse, kterou je nutné o tomto odvětví dále vést.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o cíl poměrně komplexní, bylo nutné práci rozdělit do 

několika kapitol a podkapitol, přičemž každá z nich se věnovala právě jedné z právně relevantních 

oblastí. První kapitolu představoval obecný úvod, který shrnuje zejména důvod volby tématu, jeho 

důležitost, stanovuje cíle práce a definuje metody, kterých bylo při vypracování práce využito. 

Následovala druhá kapitola, která obsahuje krátký historický úvod od oblasti kryptoměn, neboť je 

vždy dobré ukázat skutečnost, že související problémy mají savé kořeny výrazně delší, než by se 

na první pohled mohlo zdát.  

Cílem třetí kapitoly bylo zakotvení pojmu kryptoměna v rámci termínů měna, peníze, 

elektronické peníze, digitální a virtuální měna. K analýze těchto pojmů bylo využito zejména 

odborných publikací světových finančních institucí a poradních orgánů. Přičemž vrcholem 

analýzy bylo podřazení termínu kryptoměna pod pojem virtuální měna, konkrétně pak jako typ 

decentralizované a konvertibilní virtuální měny. Potvrzením správnosti tohoto zařazení je zejména 

skutečnost, že většina institucí, včetně ČNB, přistupuje ke kryptoměnám jako k určité digitálně 

vyjádřené hodnotě, která může v omezené míře naplňovat funkci prostředku směny, uchovatele 

hodnoty i zúčtovací jednotky. 
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Další část třetí kapitoly byla věnována postavení virtuálních měn v českém právu, přičemž 

bylo dovozeno, že virtuální měny mají povahu věci z pohledu soukromého práva. V otázce, zdali 

lze kryptoměnu vnímat jako cenný papír, bylo konstatováno, že dle současné právní úpravy 

nikoliv. Zároveň ale byla nastíněna možnost, že pro účely podnikaní na kapitálovém trhu, bude 

podstatné zejména posouzení dle evropského práva, kde v tuto chvíli chybí jednoznačně vydaná 

metodika ze strany odborných organizací, a rozřešení tak přinese pravděpodobně až rozhodnutí 

SDEU. Z toho důvodu bude tato oblast nepochybně středem pozornosti dalšího zkoumání. 

Z pohledu českého práva je pak dále významná úprava tykající se AML zákona, neboť v rámci ní 

najdeme jednu z mála výslovných zmínek o kryptoměně, respektive virtuální měně, v českém 

právu. V rámci této části bylo konstatováno doporučení k novelizaci definice virtuální měny 

obsažené v současném AML zákoně, zejména pojmu elektronicky uchovávaná, což je podmínka, 

která u některých typů virtuálních měn, respektive u některých způsobů jejich uchovávaní, nemusí 

být naplněna. Zároveň bylo doporučeno i alespoň výkladové upřesnění okruhu povinných osob 

dle AML zákona, neboť současný stav může výrazně zasahovat do právní jistoty subjektů, kteří 

například poskytují služby související s virtuální měnou.  

Čtvrtá kapitola se věnuje popisu technologie blockchain a jejímu základnímu dělení. 

Důležitost popisu technických procesů, které se v pozadí technologie skrývají, považuji za 

významné, neboť jenom pochopení jeho fungování pomáhá při řešení navazujících problémů  

a zároveň umožňuje identifikaci nových, potencionálních rizik ale i možností pro právo. Právě 

skrze tento popis je pak možné dojít k závěru, že od blockchainu nelze čekat tak velký 

technologický převrat, který mu je v médiích často připisován. Poslední část kapitoly se poté 

věnuje problematice tzv. smart kontraktů, jejichž problematika se v rámci blockchainu diskutuje. 

Analýza je provedena z pohledu českého soukromého práva a jejím výsledkem je dovození 

platnosti takto uzavřených smluvních vztahů, nicméně je konstatováno jejich zásadní omezení, 

spočívající zejména v nemožnosti naplnit veškeré zákonem požadované požadavky, týkající se 

zejména tzv. adhezních smluv, jejichž znaky budou smart kontrakty pravděpodobně naplňovat. 

Z toho důvodu lze spíše předpokládat jejich uplatnění jakožto dílčích součástí rámcových smluv.  

Pátá kapitola je první z posledních tří kapitol, které jsou věnovány daňové problematice 

v oblasti kryptoměn. Tato kapitola je věnována zdanění u příjmů fyzických osob. Hlavní 

problematikou v této kapitole je zejména otázka správného zařazení jednotlivých druhů příjmů do 

správného dílčího základu, přičemž byly identifkovány tři hlavní situace, kdy se bude z pohledu 

kryptoměny jednat o předmět daně: směna kryptoměny za fiat měnu, směna kryptoměny za 

kryptoměnu, nákup zboží nebo služby za kryptoměnu. Prostor byl věnován i možnosti vyplácení 
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mzdy formou kryptoměny, jakožto zvláštní kategorii poslední z uvedených situací. Dále byl 

proveden rozbor podmínek osvobození některých příjmů, respektive zdali je možné některé ze 

současných osvobození na příjem z kryptoměny uplatnit, jelikož žádné konkrétní ustanovení 

v daňových předpisech nalézt nelze. Debata byla zakončena vyvrácením častého názoru, že směna 

kryptoměny za kryptoměnu by měla být od daně osvobozena. Dále je zkoumána i problematika 

určování základu daně, způsoby ocenění kryptoměny a způsoby stanovení uznatelných výdajů, 

přičemž byla řešena zejména otázka přepočtu hodnoty kryptoměny do národní měny pomocí 

zahraničních burz a dovozen extenzivní výklad pro stanovení ceny obvyklé.   

Šestá kapitola je věnována dani z příjmů právnických osob, přičemž tato oblast se od 

zdanění příjmů fyzických osob příliš neliší. Z toho důvodu se kapitola zaměřuje především na 

problematiku stanovování hodnoty kryptoměn v rámci účetnictví. Analýza vychází z oficiální 

metodiky Ministerstva financí, která doporučuje účtování o kryptoměnách jakožto o zásobách 

svého druhu. Součástí kapitoly je pak i alternativní řešení, které by spočívalo ve zkoumání důvodu 

držby kryptoměny a tomu odpovídající způsob zaúčtování do zásob nebo 

krátkodobého/dlouhodobého finančního majetku. Důsledkem takového postupu by pak 

nepochybně bylo dosažení mnohem věrnějšího účetního obrazu u subjektů, kteří drží kryptoměny 

z důvodu investičních a nikoliv z důvodu obchodních. Tento navržený způsob by nicméně 

vyžadoval novelizaci Vyhlášky 500. 

Sedmá kapitola se pak zabývá daní z přidané hodnoty a problematikou, zdali operace 

s kryptoměnou budou jejím předmětem. V rámci této kapitoly byla využita především existující 

judikatura SDEU, která jelikož je DPH výrazně harmonizovanou oblastí má přímé dopady i na 

Českou republiku. Výsledkem analýzy uvedené judikatury byla skutečnost, že směna tradiční 

měny na kryptoměnu bude předmětem DPH, nicméně bude se jednat o poskytnutí služby od daně 

osvobozené. Prostor byl poté věnován i národní úpravě DPH, neboť ta představuje druhé místo, 

kde se můžeme v národním právním řádu setkat se zmínkou o virtuální měně. Ta definuje základ 

daně ve výši ceny obvyklé v případě, kdy je za zboží nebo služby placeno formou virtuální měny, 

a zároveň zakotvuje institut ručení odběratele za splnění povinnosti odvodu DPH ze strany 

dodavatele. Tento stav lze hodnotit spíše jako pozitivní, neboť v důsledku toho bude 

pravděpodobně docházet k minimalizaci daňových úniků, zároveň zde ale lze spatřovat brždění 

využívání virtuálních měn z důvodu strachu z institutu ručení. V poslední části je potom zkoumána 

těžba kryptoměn z pohledu DPH, kdy je vysloven stejný názor, jaký má německá daňová správa, 

že individuální a kolektivní těžba v tzv. poolu nebude předmětem DPH z důvodu nedostatečně 

pevné vazby mezi poskytovanou službou a úplatou. Naopak ale organizace poolu a poskytování 
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výpočetního výkonu ze strany těžařů, kde již je získání odměny navázáno na přesná pravidla, pak 

předmětem DPH nejspíše bude.   

Pravděpodobně ze všech kapitol této práce je patrné, že v tuto chvíli se stále nacházíme na 

začátku vzniku efektivní regulace kryptoměn a vyjasnění všech jednotlivých úskalí, které 

v souvislosti s tím mohou vznikat. Podnikání v rámci tohoto segmentu z toho důvodu lze 

považovat za poměrně rizikové, neboť většina současných podmínek je odvozena pouze na 

základě stanovisek a doporučení, které ale mohou mít výrazně omezenou životnost, nadto zůstává 

řada oblastí zcela nezodpovězená a je pouze dovozována na základě odborné literatury  

a jednotlivých právních názorů, kterých ale také není výrazné množství. Lze tedy jednoznačně 

doporučit, aby v tomto ohledu byla této oblasti věnována další pozornost a postupně došlo 

například k novelizaci příslušných zákonů a uvedení podmínek vztahujících se přímo na virtuální 

měny. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že se jedná o relativně výnosnou oblast dochází díky 

vyššímu riziku k neporušení investičního trojúhelníku: riziko, výnos, likvidita.  

Vzhledem k rozsahu problematiky nebylo dost dobře možné obsáhnout veškeré oblasti do 

dostatečných detailů, a pro další výzkum tak lze jednoznačně doporučit zejména oblast AML 

zákona a jeho souvisejících dopadů na subjekty operující s kryptoměnou, vztah mezi českým  

a evropským právem co se povahy investičních tokenů týče a dále i zkoumání náležitosti právních 

jednání, projevu vůle apod. u smart kontraktů.  
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Seznam použitých zkratek 

5. AML směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. 

května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení 

využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a 

směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU 

AML zákon Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů 

CPSS Committee on Payment and Settlement Systems 

DLT 
 

Distributed ledger technology 

DPFO Daň z příjmů fyzických osob 

DPH 
 

Daň z přidané hodnoty 

DPPO Daň z příjmů právnických osob 

EBA 
 

Evropský orgán pro bankovnictví 

ECB 
 

Evropská centrální banka 

FATF Financial action task force 

FSB 
 

Financial stability board 

ICO's Initial coin offering 

MiFID II Směrnice evropského parlamentu a rady 2014/65/EU ze dne 15. května 

2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 

2011/61/EU 

OZ 
 

Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Rozsudek Hedqvist Rozsudek Soudního dvora Evropské unie (pátého senátu) ze dne 22. října 

2015, Skatteverket v. David Hedqvist, C-264/16, ECLI:EU:C:2015:718 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

Směrnice o DPH Směrnice Rady č. 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném 

systému daně z přidané hodnoty 
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Vyhláška 500 Vyhláška č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 592/1992 

Sb. 

Zákon č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č.589/1992 

Sb. 

Zákon č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

ZDP 
 

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

ZDPH Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZoOM Zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů 

ZOU 
 

Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

ZP 
 

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

ZPKT Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů 

ZPS 
 

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů 

ZSČ 
 

Zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů 

ŽZ 
 

Zákon č.455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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Právní aspekty kryptoměn 

Abstrakt 
Cílem této práce je rozbor právních aspektů kryptoměn, zejména se zaměřením na jejich 

povahu, postavení v rámci právního řádu, právní závazností tzv. smart kontraktů a jejich správným 

zdaněním v oblasti příjmů fyzických osob, právnických osob a daně z přidané hodnoty.  

Hlavní obsah práce je rozdělen do šesti kapitol. Těmto šesti kapitolám předchází úvod, 

který obsahuje zejména důvody pro volbu tématu, zvolené cíl a jednotlivé dílčí cíle a metody, 

pomocí kterých je cílů dosahováno. Za poslední částí následuje závěr, který obsahuje zejména 

shrnutí jednotlivých poznatků a doporučení pro další výzkum.  

První kapitola práce se krátce věnuje historii kryptoměn, respektive popisuje vznik a život 

dvou významných předchůdců kryptoměny bitcoin, E-Cash a E-Gold.  

Druhá kapitola práce obsahuje analýzu pojmu kryptoměna ve vztahu k pojmům jako měna, 

peníze, elektronické peníze, digitální a virtuální měna. Obsahem je také postavení kryptoměn 

v českém právním řádu, analýza naplnění definičních znaků cenného papíru a dopady jejich 

zařazení do problematiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poslední část je poté 

věnována regulatorním požadavkům ze strany ČNB.  

Třetí kapitola se věnuje problematice blockchainu, jeho konstrukci a způsobu fungování, 

jakožto i jeho hlavním přednostem a různým variantám. Na tuto deskriptivní část navazuje právní 

analýza tzv. smart kontraktů z pohledu českého práva.  

Čtvrtá kapitola se zabývá oblastí zdanění příjmů fyzických osob v souvislosti 

s kryptoměnou, jejich zařazením do dílčích základů daně, správném ocenění a možném 

osvobození některých druhů příjmů.  

Pátá kapitola popisuje zdanění z příjmů právnických osob, respektive především na 

správné zaúčtování transakcí s kryptoměnou v rámci systému podvojného účetnictví, jakožto  

i návrhu alternativního způsobu oproti současnému.  

Poslední kapitola nabízí analýzu v oblasti daně z příjmu z přidané hodnoty. Hlavní prostor 

je tu dán zejména rozboru, zdali jednotlivé typové transakce naplní předmět DPH a zdali nebude 

docházet u některých k nich osvobození v souvislosti s judikaturou Soudního dvora Evropské 

unie.  

Klíčová slova: kryptoměna, zdanění, blockchain 
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Legal aspects of cryptocurrencies 

Abstract 
The aim of this work is to analyse the legal aspects of cryptocurrencies, especially focusing 

on their position within the legal system, legal binding of so-called smart contracts and their proper 

taxation in the field of personal income, legal entities and value added tax. 

The main content of the work is divided into six chapters. These six chapters are preceded 

by an introduction, which contains the reasons for choosing the topic, the chosen goal and the 

individual sub-goals and methods by which these goals are achieved. The last part is followed by 

a conclusion, which contains a summary of individual findings and recommendations for further 

research. 

The first chapter briefly deals with the history of cryptocurrencies, respectively describes 

the origin and life of two important precursors of the cryptocurrency bitcoin, E-Cash and E-Gold. 

The second chapter contains an analysis of the concept of cryptocurrency in relation to 

concepts such as currency, money, electronic money, digital and virtual currency. The content also 

includes the position of cryptocurrencies in the Czech legal system, an analysis of the fulfilment 

of the defining features of a security and the effects of their inclusion in the issue of combating the 

legalization of proceeds from crime. The last part is then devoted to regulatory requirements by 

the CNB. 

The third chapter deals with the issue of blockchain, its construction and method of 

operation, as well as its main advantages and various variants. This descriptive part is followed by 

a legal analysis of the so-called smart contracts from the point of view of Czech law. 

The fourth chapter deals with the area of taxation of personal income in connection with 

cryptocurrency, their inclusion in the partial tax bases, proper valuation and possible exemption of 

certain types of income. 

This fifth chapter describes corporate income taxation, or especially the correct accounting 

of transactions with cryptocurrency within the double-entry bookkeeping system, as well as the 

proposal of an alternative method compared to the current one. 

The last chapter offers an analysis in the field of value added tax. The main scope here is 

given to the analysis of whether individual type transactions will fulfil the subject of VAT and 

whether there will be no exemption for some of them in connection with the case law of the Court 

of Justice of the European Union. 

Klíčová slova: cryptocurrency, taxation, blockchain 
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