
Jak se daní kryptoměny v ČR?

Míry zdanění kryptoměn

F I R M Y  A  S P O L E Č N O S T I

Právnické osoby

Jednotná daň

+19 %

autor: projekt

základní daň z příjmu

Z A M Ě S T N A N C I ,  O S V Č

Fyzické osoby

+15 %

při překročení 48násobku
průměrné mzdy

+23 %
 (aktuálně 1 958 400 korun ročně)

Oblast kryptoměn v České republice spadá do poměrně specifické kategorie. Přestože se digitální platidla obchodují, 
Česká národní banka ani finanční správa je stále nepovažují za formu investice. Podle nich nejde o peníze ani cenné 
papíry, kryptoměny jsou jednoduše vlastnictvím. Pro účely daně z příjmu proto nakládání s kryptoaktivy spadá do 
takzvaných ostatních příjmů (dle §10 zákona o daních z příjmů). 

Pro fyzické osoby, ať už zaměstnance či OSVČ, platí povinnost odvést ze zisku z kryptoměn daň z příjmu fyzických 
osob ve výši 15 %, pokud všechny jejich vedlejší příjmy přesáhnou 30 tisíc korun ročně. Tyto příjmy je nutné 
uvést v rámci ročního daňového přiznání. 

Pokud zisky fyzických osob přesáhnou 48násobek průměrné mzdy, aktuálně 1 958 400 korun ročně, zvyšuje se 
daňová zátěž na 23 %. Naopak právnické subjekty, čili firmy a společnosti, odvádí jednotnou daň ze zisku 19 %.

Nicméně při zdanění finanční úřad zajímá pouze zisk, nikoliv držení samotných kryptoměn. Za příjem v této oblasti 
se považuje navýšení majetku, tedy rozdíl mezi výdaji za nákup a cenou za jejich prodej. K povinnosti zdanit krypto-
měnu proto nedochází v případě, že ji vlastník drží na svém účtu bez pohybu. A to ani v případě, pokud její hodnota 
narůstá.

Modelový příklad zdanění kryptoměn
Jiří na burze zakoupil kryptoměnu ethereum (ETH) v hodnotě 10 tisíc korun. Za nákup odvedl burze poplatek 
v hodnotě 100 korun. Během dvou měsíců ETH vzrostlo o 50 %. Jiří tak drží kryptoměnu v hodnotě 15 tisíc korun 
a rozhodne se ji prodat. Burza si při prodeji znovu zaúčtovala poplatek 100 korun za směnu. Jiřího zisk tak činí rozdíl 
mezi cenou za prodej ETH a cenou původního nákupu kryptoměny, včetně dvou poplatků spojených s transakcemi. 
Výpočet je proto následující: 15 000 - 10 000 - 100 - 100 = 4 800. Jiří z tohoto obchodu musí odvést 15% daň, 
zdanění podléhá částka 4 800 Kč. Státu tedy Jiří  zaplatí 720 korun. 


