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Quastic.cz – Vzdělání, které se vyplatí! 

 

Co daním, kolik platím daně, různá specifika 

 

Přehled pravidel pro danění výnosů, sazeb atd. najdete ve webináři.  

Záznam najdete zde: 

 

 

 

Shrnutí: 

• Daníte pouze uzavřené pozice nebo výplaty na zisku 

• Dividendy daníte v § 8. 

• Akcie daníte v § 10. 

• Deriváty daníte v § 10. 

• POZOR: Akcie a deriváty je potřeba danit odděleně. Pokud vyděláte na 

akciích a na derivátech proděláte, nelze si ze zisku z akcií odečíst ztrátu 

z derivátů! Zisk z akcií musíte tedy danit celý! 

• P2P půjčky daníte pode § 8 nebo § 10. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0doOfbdH0o
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• POZOR: U P2P půjček není vždy situace zcela jasná. Zeptejte se 

poskytovatele, případně daňového poradce. Pokud si nejste jisti, daně 

doporučuji platit podle § 8, který je přísnější jak § 10. Nicméně například 

Zonky se vyjádřilo, že výnosy od nich se mají danit podle § 10. 

• Podílové fondy: Dividendy podle dividend, prodej podílů podle akcií. 

• U akcií platí časový test 3 roky – po této době zisky nedaníte. ALE 

POZOR!!! Pokud po 3 letech zavřete pozici na akcii se ztrátou, nelze si 

tuto ztrátu odečíst od dalších zisků. Nicméně na toto je dobré myslet, 

ztrátovou pozici můžete na konci roku uzavřít a pak znova otevřít. Tím si 

dobu držení pozice zkrátíte a současně si snížíte zisk ke zdanění. 

• Pokud tržba z prodeje akcií (tržba, ne zisk) nepřesáhne 100 tisíc, 

nemusíte výnosy danit. 

• Pokud je váš celkový zisk menší jak 6 tisíc, přičemž se bere zisk 

z paragrafů 7 až 10, tedy podnikání, pronájem nemovitostí, výnosy 

z investic, tradingu, úroků i dividend, také jej danit nemusíte. 

• Daňová sazba je na vše 15 % 

• Dividendy od firem se sídlem v ČR jsou zdaněné automaticky a do 

přiznání je zahrnout nemusíte. 

• Dividendy od firem mimo ČR jsou zdaněny v zemi, kde má společnost 

sídlo. Od brokera na to dostanete potvrzení, v ČR je uvedete do přiznání 

a pokud jsou dividendy menší, pouze doplatíte rozdíl. 

 

V žádném případě se nesnažte placení daní vyhnout! Pokuty 

jsou vysoké a kolegovi se stalo, že finanční úřad z Kanady 

poslal po dvou letech českému FÚ informaci o tom, že mu 

byly vyplacené dividendy. Nikdy nevíte, zda se informace o 

zisku k FÚ nedostane. Je to velmi krátkozraké řešení! 
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Nejčastější otázky 

 

Zde zodpovím otázky, které jste pokládali v chatu u webináře, případně je 

následně psali na email. 

 

Co když mám účet u více brokerů nebo více účtů u jednoho 

brokera? 

Sečtete všechny příjmy a všechny výdaje od všech brokerů a do přiznání je 

uvedete společně. 

Toto musíte udělat odděleně pro akcie a deriváty (deriváty jsou forex, opce, 

futures, CFD’s…). 

POZOR: Pokud držíte pozici na akciích déle než 3 roky, zisk nedaníte. Ale 

nemůžete si ani odečíst ztráty z obchodů delších jak 3 roky!  

 

Jak je to s otevřenými short obchody, kde mám nejprve tržbu a až 

pak náklady? 

Short nedoporučuji držet přes konec roku. FÚ neví, jak tento mechanismus 

funguje a dohadovat se s nimi není dobré, mohli by to vnímat jako tržbu 

s nulovými náklady. 

 

Co vše se dá odečíst? 

Můžete započítat poplatky za obchody. Poplatky za data jsou na hraně, 

v případě kontroly by bylo nutné si to u FÚ obhájit. 

 

Jaké kurzy měn použít pro přepočet do CZK? 

Pracujeme s jednotným kurzem ministerstva financí. Najdete jej zde. 

Ministerstvo tyto kurzy stanovuje každý rok, snadno si je vygooglíte. 

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/jednotne-kurzy-cizich-men-za-zdanovaci-obdobi-2018-88109.html
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Jak daním zisky z podílových fondů? 

Stejně jako akcie, platí též tříletý časový test. Dividendy z akcií, co fond drží, 

neřešíte. Ty jsou vypláceny na jméno fondu. 

 

Co když zisky nevyberu a nechám na účtu? 

Daníte je tak jako tak a je jedno, zda jde o zisky z akcií, derivátů nebo P2P 

půjček. Firmy též daní zisky, přestože 80 % z nich nadále investují. 

 

Lze uplatnit ztrátu z minulých let? 

Bohužel nelze. Pokud jste v roce 2017 prodělali milion a v roce 2018 vydělali 

milion, musíte jej celý zdanit. 

 

Vydělal jsem 100 tisíc na akciích a prodělal 20 tisíc na opcích, lze to 

započíst? 

Nelze. V § 10 musíte uvést odděleně zisky z cenných papírů a derivátů. A 

každou část též samostatně daníte.  

 

Reinvestice výnosů z podílového fondu daním jak? 

Pokud výnosy reinvestuje sám fond, neřešíte nic. Pokud vyplatí zisky jako 

dividendu a za ně nakoupíte nové podíly, daníte je jako dividendy. 

 

Co když prodám akcie po více než 3 letech, musím podat FÚ 

informaci o nezdanitelném příjmu? 

Tento příjem musíte hlásit pouze v případě, že přesáhne částku 5 milionů. 
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Co když jsem student?  

Daně platíte stejně, s tím rozdílem, že si můžete odečíst slevu na dani za 

studenta (4020 Kč). 

 

Co když jsem ve ztrátě, musím podat daňové přiznání? 

Ano, musíte. Nebudete nic platit, ale přiznání byste správně podat měli.  

V této věci je otázkou, zda a jak by FÚ řešil, když daňové přiznání nepodáte. 

Drtivá většina traderů a investorů, co je ve ztrátě, pravděpodobně nic 

nepodává. 

 

Jak vyplňuji položky v daňovém přiznání? 

Příjmy jsou zde suma prodejů (peníze utržené při prodeji aktiv) – poplatky 

Výdaje jsou sumy nákupů (peníze zaplacení při nákupu aktiv) + poplatky 

Příklad: 

Koupím 100 kusů SPY za 250 a pak prodám za 270 (se ziskem).  

Poplatek je u každého obchodu 10 USD.  

Výdaje: 100 x 250 + 10 = 25010 

Příjmy: 100 x 270 – 10 = 26990 

Zisk: 26990 – 25010 = 1980, což odpovídá realitě 

 

Broker mi platí úroky, jak je daním? 

Pokud je nedaní broker přímo, pak je zahrnete do § 8, kde se úroky standardně 

daní. 
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Zahraniční dividendy 

Pokud jsou dividendy u zahraniční společnosti, tak je daní u sebe v zemi a vy je 

dostanete již zdaněné. Od brokera na to dostanete potvrzení, uvedete je 

v přiznání a pouze v případě, že by daně byly menší jak v ČR, tak doplácíte 

rozdíl. 

Zde je ale potřeba upozornit, že se může stát, že na FÚ narazíte na problém, 

protože si to může každý vyložit jinak. Na vaše jméno vám FÚ v USA potvrzení 

nevydá, což může být problém. Pak se zkuste hájit co to jde, vysvětlovat horem 

dolem a pokud nepochopí, tak v případě malých částek spor vzdát a v případě 

velkých si najmout daňového poradce a zkusit spor vyřešit s ním. Pokud jsou 

vaše zisky z burzy a dividend vysoké, doporučuji využít služeb daňového 

poradce v každém případě, ze zkušenosti za nimi FÚ na kontrolu chodí jen velmi 

neradi, protože mají bohaté zkušenosti a umí argumentovat. 

 

Tržbu pod 100 tisíc nedaním. Zahrnuji do nich i akcie po časovém 

testu (3 roky)? 

V zákoně jsou tyto 2 věci jako oddělené paragrafy, podle daňového poradce 

tedy tyto položky nekombinujeme – akcie se do limitu 100 tisíc nezapočítávají. 

 

 

 

Prosba: Příprava těchto materiálů nám dala opravdu hodně práce a máte je od 

nás zdarma. Zvažte jako „odměnu“ poslat nějaké peníze na dobrý účel. Vyberte 

si sami, je jedno, zda podpoříte pejsky v útulku, děti v nejbližším dětském 

domově nebo pošlete peníze Dobrému andělovi. A pokud budete šikovní, 

v manuálu na vyplnění daňového přiznání najdete místo, kde si můžete dar nad 

1000 korun příští rok odečíst. Zvýrazněné není, hledejte přímo v položkách 

daňového přiznání. Pozor – pro odečtení je potřeba mít o daru potvrzení. 
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Jak vyplnit daňové 

přiznání? 
 

Postup krok za krokem 

 

Vyplňujete jej elektronicky na daňovém portálu.  

 

Hlavní stránku daňového portálu najdete zde 

  

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces
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Vyberte „daň z příjmů fyzických osob“ 
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Vyberte „další stránka“, 

tím se budete vždy 

přesouvat na další stránku 
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Zde vyplňte údaje o vás a vašem FÚ, pod jaký 

spadáte. 

DIČ jako zaměstnanec vyplňovat nemusíte 
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Vyplňte údaje o vás jako o plátci daně. 

 

Doporučuji vždy vyplnit i telefon – 

pokud bude něco špatně, FÚ vám zavolá 

a vše rychle a bez problémů vyřešíte. 
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Předchozí screen:  

zde vyplňujete příjmy. Vás zajímají především § 6 až 10 

Pokud jste zaměstnanec, vyžádáte si od zaměstnavatele doklad o příjmech, kliknete na „Výpočtová tabulka k § 6“ a vyplníte údaje, 

všechny je naleznete na dokladu o příjmech. 

§ 7 se týká podnikatelů a tam to buď znáte anebo máte účetní. 

§ 8 se týká úroků a dividend z ČR, zde uvedete celkovou sumu a dividendy z ČR pouze v případě, že vám nebyla daň stržena, což by se 

nemělo stát. 

§ 9 a § 10 se týká nájmů a výnosů z investic a tradingu – kliknutím na „příloha 2“ se dostanete na tabulku, kde vše vyplníte. Odkazy 

od obou paragrafů vedou na stejnou tabulku. Nás zajímá spodní část, kde je $ 10. 
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D – akcie, slovní popis „Obchodování s akciemi“ 

F – deriváty, slovní popis „Obchodování s deriváty“ 

 

Příklad pro příjmy a výdaje: 

Koupil jsem 100 kusů SPY za 250 a pak prodal za 270 (se ziskem). Poplatek je u každého obchodu 10 USD.  

Výdaje: 100 x 250 + 10 = 25010 

Příjmy: 100 x 270 – 10 = 26990 

Zisk: 26990 – 25010 = 1980 již spočítá automaticky 

Tento výpočet musíte udělat pro akcie i deriváty samostatně. U derivátů berete v úvahu celkovou velikost obchodu. 
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Zde si můžete odečíst životní pojištění, penzijní připojištění… K tomu bude potřeba pak na FÚ poslat originál potvrzení o platbách. 
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Příloha 3 – sem patří dividendy ze zahraničí 
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POZOR – pro každou zemi je potřeba samostatní list! Pokud tedy máte dividendy od firem se sídlem v USA, Německo a UK, budete 

mít celkem 3 listy. 

Řádek 321 – hrubé dividendy 

Řádek 323 – daň z dividend zaplacená v zahraničí 
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Slevy na dani na manžele, ZPT/P apod. – najetím myší na (?) se dozvíte podrobnosti 
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Slevy na daních na děti 

- Každé dítě na samostatný řádek 

- Děti lze rozdělit mezi manžele, například 7 měsíců manželka a 5 měsíců manžel, nezapomeňte tedy na počet měsíců, ale pozor, 

nesmí se měsíce překrývat 

 

Následující oddíl VI přeskakujeme, ten se týká dodatečného přiznání. 

 

 



 

Quastic.cz – Vzdělání, které se vyplatí! 

 

 

Jaká vyšla daň? 

 

Zde vidíte, kolik již máte zaplaceno a kolik máte zaplatit. Nezapomeňte mít vyplněno, kolik 

již zaplatil váš zaměstnavatel. To vše je ve výpočtové tabulce k § 6, kterou jste již vyplňovali. 

Data se z ní propíšou automaticky. 
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Pokud máte na dani přeplatek, bude potřeba toto vyplnit. Pokud ne, můžete jít dále. 

Další stránku „jiné přílohy“ přeskočíme“. 
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Přílohy k daňovému přiznání 

Označte všechny přílohy, které posíláte. Na konci procesu si stáhnete potvrzení, které vytisknete, podepíšete a odešlete na finanční 

úřad poštou (k této části se ještě dostaneme). 

S potvrzením pošlete i další přílohy, jako potvrzení o příjmech od zaměstnavatele apod. Zde se nemusíte děsit toho, když něco 

nepošlete. Ze zkušenosti vím, že FÚ vám zavolá a bez problémů si chybějící dokumenty vyžádá. Pokud jste zaměstnanec, tak k vám 

FÚ přistupuje bezproblémově. 
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Kontrola 

 

Klikněte na „protokol chyb“ 

 

Musíte pak vidět text „Daňové přiznání neobsahuje žádné chyby bránící odeslání“. 

Pokud tam chyby jsou, uvidíte tabulku s komentářem. Když na řádek s chybou kliknete, 

vrátí vás na místo, kde je chyba. 

 

Protokol chyb vypadá takto: 
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Zvýrazněná chyba na stránce vypadá například takto: 

 

 

Nebo takto: 
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Uložení a odeslání 

 

Pokud je přiznání bez chyb, můžete přejít k uložení a odeslání. 

 

Zde si můžete uložit přiznání v XML a další rok jej nahrajete a budete již vyplňovat jen 

příjmy apod. Toto ukládat není nutné. 

 

Zde si uložíte kopii daňového přiznání a potvrzení. Potvrzení je nutné podepsat a poslat do 

5 dnů na FÚ a přiložit potřebné přílohy. Pokud máte na daních přeplatek, tak je potřeba 

vytisknout a podepsat i žádost o vrácení přeplatku. Jak jsem psal výše – pokud bude něco 

chybět nebo bude špatně, finanční úřad vás bez problémů vyzve k doplnění. 
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Tak to je vše. Může se zdát, že je toho hodně, ale nebojte se. Podání daňového přiznání je 

celkem snadné a relativně přehledné. Pokud bude něco chybět, tak vás finanční úřad bez 

problémů vyzve a není se čeho bát. 

 

Hlavně se nesnažte daním vyhnout, to pak finanční úřad dává vysoké pokuty. Daně 

z investic a tradingu jsou v ČR navíc výhodné, takže se nevyplatí řešit offshore firmy.  

 

K daním doporučuji přistupovat spíše konzervativně – raději zaplaťte o pár stovek na 

daních víc, než něco vynechat. 

 

Přeji vám, ať jsou vaše daně co nejvyšší a můžete je platit rok co rok znova a znova! 

 

S pozdravem, 

 

Zdeněk Zaňka 

Quastic CEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


