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Co to je kryptoměna? 
 

Digitální měna 

 

Virtuální měna 

 

Elektronická měna 

 

Decentralizovaná digitální měna bez centrální banky 

nebo jediného správce, která může být převáděna mezi 

uživateli bez jakéhokoli zprostředkovatele. 

 

Nejznámější je bitcoin – BTC 

 

coinmap.org 

 



3 © 2018 KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář, a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with 

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Kryptoměny a dárcovství 
 

 

 

 SMĚNA NA BĚŽNOU MĚNU 

 

 

AKCEPTACE KRYPTOMĚNY 

 

 

 POŘÍZENÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY 
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Kryptoměny a právo 
 

Kryptoměna ≠ peněžní prostředek 

 

Kryptoměna ≠ investiční nástroj 

 

Kryptoměna = 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 (zákon č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti  

a financování terorismu) 

 

Kryptoměna = digitální nositel hodnoty 

 

 

 

 

 

Please Note: Document 

classification is not to be removed. 
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Kryptoměny a účetnictví 
 

Neexistuje konkrétní úprava způsobu účtování a vykazování digitálních měn 

 

Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn 

 

Kryptoměna = zásoba „svého druhu“ 

 

Povinnost ocenění 

 

Povinnost invetarizace 
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Kryptoměny a daň z 
příjmu  

Finanční správa: kryptoměna = věc 

 

Možný vznik zisku: 

— převod na standardní měnu 

— pořízení zboží či služby 

 

Evidence nabytí a pozbytí kryptoměny 

 

 

Příklad 

Dar 1 BTC Směna na Kč 1 BTC  Zisk 

100 000 Kč 130 000 Kč 30 000 Kč 
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