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Daňové přiznání z příjmu fyzických osob je nezbytné zlo, které
musí absolvovat každý investor a to pravidelně každý rok. Nebo
alespoň každý investor, který chce mít klidný spánek a nemít tak
obavy ze dne, kdy na něho udeří a posvítí jeho berňák.

Jak zdanit své výnosy z P2P platformy bondster.com 1
Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání? 2
Proč podávat daňové přiznání, když mám vlastně ztrátu? 2
Co znamená uplatnit ztrátu v následujícím roce? 2
Jak je to s termínem podání daňové přiznání? 2
Investování v eurech, dejte si pozor na směnu kurzu. 2
Jak správně stanovit směnný kurz? 3
Mohu stanovit kurz i jinak? 3
Kde získat informace o svých příjmech? 3
Kde vzít podklady pro případnou daňovou kontrolu? 4
Není příjem, jako příjem! 5
Dejte si pozor na dokument TaxStatement! 6
Jak správně vypočítat příjmy na Bondster? 7
Jak správně vypočítat výdaje na Bondster? 8
Kam vyplním zjištěné hodnoty dle § 8 ? 9
Kam vyplním zjištěné hodnoty dle § 10 ? 9
Vyplnění přílohy č.2 přiznání dani k příjmu fyzických osob 10
Uplatnění příjmů z různých zdrojů příjmů 11
Kouzelná google tabulka na závěr 11

Chcete-li mne podpořit. Děkuji Vám! 13

UPOZORŇENÍ: Nejsem finanční poradce ani daňový poradce! Všechny uvedené texty vyplývají pouze z mé vlastní
zkušenost za roky používání p2p platformy Bondster a pravidelného a bezproblémového hlášení příjmů na můj finanční

úřad. Nemohu ze své pozici zaručit správnost tohoto textu ani ho jakkoliv garantovat. Tímto se zříkám veškerých právních,
finančních či bůhvích jakých škod. Berte prosím tedy tento text jen jako osobní zkušenost a názor jednoho nezkušeného

investora, kterého baví tento svět online investic. V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.
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Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání?
Daňové přiznání se podává v případě, dosáhne-li roční příjem 15 000 Kč a více a tyto

příjmy jsou předmětem daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které
jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou
ztrátu. Ztráta respektive výdaje se mohou týkat i investorů na platformě Bondster a to
především, pokud investují do půjček typu Participace, více o typech půjček v odpovědích níže.

Proč podávat daňové přiznání, když mám vlastně ztrátu?
Protože jinak sami sebe oberete, neboť nebudete moci využít v následujícím roce

předešlé ztráty vůči Vaším aktuálním příjmům. Finanční úřad potřebuje vidět nějakou kontinuitu,
pokud mu však neposkytnete daňové přiznání se ztrátou v jednom roce, těžko můžete pak
očekávat, že si tuto ztrátu budete moci uplatnit v následném roce.

Co znamená uplatnit ztrátu v následujícím roce?
Prakticky to znamená, že přesah daňových výdajů (nákladů) nad zdanitelnými příjmy

(výnosy) v jednom zdaňovacím období umožňuje uplatnit v dalších obdobích. Toto platí
samozřejmě za určitých podmínek, kdy lze právě o daňovou ztrátu snížit základ daně z příjmů v
dalších letech. A právě jeden z typů investování na Bondstru umožňuje tyto ztráty uplatňovat.

Jinými slovy, pokud investujete na Bondsteru, doporučuji Vám pořádně zkontrovat zda-li Vám
vzniká uplatnitelná ztráta či nikoliv. Pokud ano, vřele Vám doporučuji pravidelně vyplňovat
daňové přiznání, přestože Vám třeba nevzniká samotný příjem.

Jak je to s termínem podání daňové přiznání?
Daňové přiznání za rok 2021 se podává ve standardní lhůtě, a to do 1. dubna 2022.

Plánujete-li podat daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce, máte tento termín do 1.
července 2022.

Investování v eurech, dejte si pozor na směnu kurzu.
Vzhledem k tomu, že na platformě Bondster lze investovat nejen v českých korunách,

ale dokonce i v eurech, je nezbytné si takové příjmy pohlídat a na konci je správně převést vůči
české koruně. Pokud investujete pouze v českých korunách, následující řádky se Vás netýkají.
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Jak správně stanovit směnný kurz?
Generální finanční ředitelství každý rok vydává pokyn, kde stanovuje jednotné kurzy pro

daný rok, který se následně použije pro přepočet vybrané měny k české koruně.

Jednotný kurz pro rok 2019, byl stanoven skrze Pokyn č. GFŘ-D-42 a naleznete ho na
stránkách GFŘ, viz. tento odkaz.

● 25,66 Kč/EUR
● 22,93 Kč/USD

Jednotný kurz pro rok 2020, byl stanoven skrze Pokyn č. GFŘ-D-49 a naleznete ho na
stránkách GFŘ, viz. tento odkaz.

● 26,50 Kč/EUR
● 23,14 Kč/USD

Jednotný kurz pro rok 2021, byl stanoven skrze Pokyn č. GFŘ-D-49 a naleznete ho na
stránkách GFŘ, viz. tento odkaz.

● 25,65 Kč/EUR
● 21,72 Kč/USD

Pokud investujete i v dalších měnách, hledejte tento kurz taktéž v pokynech od GFŘ.

Mohu stanovit kurz i jinak?
Ano, mimo jednotného kurzu lze využít i tzv. účetní kurz. Je pouze na Vás, jaký z kurzů

si vyberete. Samozřejmě si můžete vybrat ten výhodnější, jen podotýkám, že nelze v jednom
zdaňovacím období kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno období musíte veškeré
příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kurzem nebo jednotným kurzem.

Kde získat informace o svých příjmech?

1. Přihlašte se do svého investičního Bondster účtu.
2. Zobrazí se Vám domovská stránka - Přehled účtu.
3. Vpravo dole pod sumarizační tabulkou objemu investic klikněte na tlačítko

.
4. Zobrazí se Vám stránka Přehled transakcí.
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5. Přepněte záložku Aktuální měsíc na záložku Předchozí rok viz. šipka prinscreen níže.

6. Kliknětě níže na tlačítko
7. Vyskočí na Vás hlášení o přípravě souboru, který obdržíte na Váš registrční email.

8. Přepněte se do svého emailového klienta
9. Měli by jste obdržet email info@bondster.com od s předmětem: Váš souhrn účtu je

připraven

10. Klikněte v emailu na tlačítko a stáhněte si
dokument TaxStatement.pdf do své složky na počítači např. do Podkladů pro daňové
přiznání.

Kde vzít podklady pro případnou daňovou kontrolu?
Určitě, co nezapomeňte udělat, je uchovat si pro případnou daňovou kontrolu podklady z

kterých jste vycházely! Doporučuji si udělat prinscreen obrazovky Přehled transakcí v
záložce Předchozí rok a doporučuji stáhnout k tomuto prinscreenů i výpis všech operací, který
je k nalezení pod souhrnnou tabulkou a obdržíteho ho taktéž na svůj e-mail po kliknutí na

tlačítko .
Dokumenty společně s printscreenem si pečlivě uchovejte na disku, e-mailu, externím

zařízení, apod. společně se všemi dalšími podklady pro případnou daňovou kontrolu! Tyto
podklady není třeba posílat společně s daňovým přiznáním na FÚ, ale určitě je dobé je mít
archivované! Tj. na konci by jste měli mít archivované 3 podkladové soubory, prinscreen z
obrazovky Přehled transakcí, dokument TaxStatement.pdf a dokument statement.xlsx,
obsahující všechny pohyby na účtu v daném roce.
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Není příjem, jako příjem!
Počítání příjmů na straně Bondster je poměrně komplikované, neboť část příjmů by jste

měli danit dle §10 pokud se bavíme o participacích a část dle §8, záleží tedy primárně na typu
půjčky.

Sám Bondster v nápovědě Vám toho moc nepomůže, pouze podá informaci, že příjmy
nejsou zdaněny a měli by jste tedy své výnosy zdanit po vlastní cestě.
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V novinkách na blogu je pak k dispozici naštěstí cca. rok starý článek  “Jak zdanit příjmy na
Bondster?”, který vnáší do celé problematiky větší světlo a potvrzuje tak, že část příjmů se daní
skutečně dle §10 a část dle §8. Vždy je tak rozhodujíc faktor typ investice.

Typ úvěru „Postoupení pohledávky“ je daněno podle § 8 ZDP – příjmy z kapitálového majetku.
Bohužel v rámci tohoto paragrafu nelze uplatnit žádné náklady spojené s pořízením investice.
Daníte pouze získané výnosy tj. úroky a sankční poplatky.

Typ úvěru „Participace“ je daněn podle § 10 ZDP – ostatní příjmy. V rámci tohoto druhu příjmu
můžete započítat všechny náklady na investici do půjčky včetně samotné investice do
participace tj. daníme stejně jako např. na p2p investiční platformně mintos.com.

!!! UPOZORŇENÍ !!!
Níže uvedený příklad je z roku 2020 tj. pracuje s GFŘ-D-49 tj. kurzem 26,50 Kč/EUR !!

Dejte si pozor na dokument TaxStatement!
Dokument TaxStatement.pdf, který jste si nechali zaslat na e-mail, bohužel ze strany Bondster
není úplně šťastný podklad pro daňové přiznání. Neboť obsahuje spoustu zbytečných informací
a zároveň plete jablka s hruškami a naopak. Hned Vám vysvětlím proč.

Pokud se podíváme na tabulku ve spodní části tohoto dokumentu, tak se při první příležitosti
zaradujeme, že zobrazuje číselné vyčíslení pro čistý příjem. Co by napadlo většinu z Vás?
Samozřejmě, vzít tučně zvýrazněnou hodnotu 5 488,77 Kč a celou ji vložit do § 8 ZDP – příjmy
z kapitálového majetku a dále to neřešit. Bohužel to je ta chyba, neboť toto číslo sice zobrazuje
čistý příjem, ale ve smyslu čistého příjmu na platformě Bondster nikoliv však příjmu pro daňové
účely.

Z výše popsané kapitoli víme, že potřebujeme pracovat s dvěma příjmy a zároveň v každém z
těch příjmů jinak pracovat s náklady. Z toho plyne, že nás zajímají ty hodnoty, na které směřují
dvě šipky, nikoliv tedy čistý příjem. Z níže zobrazené tabulky k těmto příjmům snadno dojdeme.
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https://c.trackmytarget.com/ntur4k


Jak správně vypočítat příjmy na Bondster?

Pro příjem „Postoupení pohledávky“ je výpočet jednoduchý, stačí pouze sečíst obdržené
úroky a obdržené sankční úroky. Případně kladný příjem existujeli v “Sekundární trh
sleva/přirážka”. V našem příkladu tedy  6 415,20 Kč + 343,43 Kč a dostanete celkový příjem ve
výši 6 758,63 Kč tj. výsledek odpovídá naší první šipce.

Pro příjem „Participace“ je potřeba sečíst obdrženou jistinu, obdržené úroky a obdržené sakční
úroky. Případně kladný příjem existujeli v “Sekundární trh sleva/přirážka”. V našem příkladu tedy
887,83 Kč + 2,78 Kč + 5,41 Kč a dostanete 896,02 Kč tj. výsledek odpovídá naší druhé šipce.

Stejný výpočet provedeme i pro investice v EUR pokud v této měně investujete! Hlídejte typy
příjmů! Nezapomeňte pak na konci tyto příjmy správně vynásobit kurzem dle GFŘ viz. otázky
výše. Jakmile budete mít příjmy v CZK a příjmy v EUR převedené na CZK, nezapomeňte tyto
příjmy spávně sečíst.

Doporučuji i zkontrolovat příjmy z bonusů v tabulce TaxStatement.pdf v CZ tak případně v EUR
v horní tabulce obecné transakce naleznete jako:
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PŘÍJMY Postoupení pohledávky § 8 Participace § 10

CZK 6 758,63 Kč 896,02 Kč

EUR na CZK 7 461,87 Kč   (281,58 * 26,50) 36 552,57 Kč  (1378,21 * 26,50)

Bonus 564,45  (21,30 * 26,50)

SUM 14 784,95 Kč 37 418,59 Kč

Jak správně vypočítat výdaje na Bondster?

Pro výdaje „Postoupení pohledávky“ žádný výpočet neřešíme, zkrátka vzniklé poplatky tj.
poplatek za vystoupení z investice (-437,19 Kč) nebo odepsaná jistina (-170,28 Kč) z našeho
příkladu nelze uplatnit a je tak třeba brát toto jako neuplatnitelný výdaj. Stejně to platí pro
Sekundární trh sleva/přirážka a Sekundární trh poplatek, ani zde nelze uplatnit jakékoliv výdaje
spojené s prodejem v rámci sekundárního trhu.

Pro výdaje „Participace“ je to však něco jiného, zde naopak sledujeme poplatek za vystoupení
z investice, odepsanou jistinu úvěru a taktéž samotnou výši investice tj. nákladu na dosažení
příjmu. Lze zároveň uplatnit poplatek ze Sekundární trhu, případně záporné hodnoty z
Sekundární trh sleva/přirážka. Jako výdaj lze zároveň uplatnit i celý poplatek za vedení
virtuálního účtu! předpokládám, že i tak lze uplatnit poplatek za konverzi měn.

Poplatky naleznete taktéž v tabulce TaxStatement.pdf v horní tabulce obecné transakce jako:

Můj dotaz přímo na podporu Bondster:
Mohu si vůči příjmům §10 uplatnit taktéž celý poplatek za vedení virtuálního

účtu? Nebo se tento poplatek musí v nějakém poměru rozdělit ? Tj. ten poplatek přeci
vzniká i kvůli druhému typu " Postoupení pohledávky daním", kde ho však nelze uplatnit.

Reakce Bondster März Michäel Head of Back Office:
Co se týče uvedení poplatku za vedení účtu jako nákladu v rámci § 10, dle

našich informací můžete aplikovat částku souhrnnou, proto není tato položka v rámci
reportu rozdělena dle typu investic.

VÝDAJE Postoupení pohledávky § 8 Participace § 10

UPOZORŇENÍ: Nejsem finanční poradce ani daňový poradce! Všechny uvedené texty vyplývají pouze z mé vlastní
zkušenost za roky používání p2p platformy Bondster a pravidelného a bezproblémového hlášení příjmů na můj finanční

úřad. Nemohu ze své pozici zaručit správnost tohoto textu ani ho jakkoliv garantovat. Tímto se zříkám veškerých právních,
finančních či bůhvích jakých škod. Berte prosím tedy tento text jen jako osobní zkušenost a názor jednoho nezkušeného

investora, kterého baví tento svět online investic. V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.



CZK - - 670,58Kč

EUR na CZK - - 44 199,88 Kč   (1667,92 * 26,50)

SUM - - 44 870,46 Kč

Kam vyplním zjištěné hodnoty dle § 8 ?
Příjmy z kapitálového majetku uveďte přímo do samotného PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických
osob. Hodnotu doplňte do hlavního tiskopisu řádek číslo 38, 2. oddílu základní části DAP na str.
2.

Viz. hlavní formulář - PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob, ke stažení ZDE.

Dle vzorového příkladu, doplním částku 14 785 Kč tj. celková suma příjmů z typů příjmů -
postoupení pohledávky.

Kam vyplním zjištěné hodnoty dle § 10 ?

Do přílohy č. 2, která je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických. Do sekce 2.
Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)

Viz. příloha č.2 , ke stažení ZDE.

UPOZORŇENÍ: Nejsem finanční poradce ani daňový poradce! Všechny uvedené texty vyplývají pouze z mé vlastní
zkušenost za roky používání p2p platformy Bondster a pravidelného a bezproblémového hlášení příjmů na můj finanční

úřad. Nemohu ze své pozici zaručit správnost tohoto textu ani ho jakkoliv garantovat. Tímto se zříkám veškerých právních,
finančních či bůhvích jakých škod. Berte prosím tedy tento text jen jako osobní zkušenost a názor jednoho nezkušeného

investora, kterého baví tento svět online investic. V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.

https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405_26.pdf?202104051810
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-P2_16.pdf?202102221733


Vyplnění přílohy č.2 přiznání dani k příjmu fyzických osob
Ve vzorovém příkladě výše jsme dospěli k celkovým příjmům v částce 37 418,59 Kč za

rok 2020 a zároveň jsme vypočítali i náklady v částce - 44 870,46 Kč za rok 2020. Důležité je
zároveň mít popř. výši neuplatněných nákladů za rok 2019, které případně přičteme k nákladům
roku 2020. Nyní stačí již pouze odečíst náklady od příjmů a opět dostaneme rozdíl, který
vyplníme do sloupce 4.

Příjmy Náklady Rozdíl

37 419 44 870 - 7 452

A vyplníme do samotného formuláře pod označením F - Bondster. Bráno jako F – jiné ostatní
příjmy. Výsledné hodnoty opíšeme do celkového úhrnu, pokud mám i další druhy příjmů jako
Mintos, Zonky, TargetCircle apod. Pokud v některém z příjmu vznikne kladný rozdíl, dopisujeme
namísto 0 součet těchto kladných příjmů.

Do řádku 207 opisujeme tento kladný součet všech příjmů, v našem případě zmíněných 37 419
a do výdajů uplatnit výdaje v max. výši příjmů tj. 37 419 a dílčí základ je tak roven 0.

UPOZORŇENÍ: Nejsem finanční poradce ani daňový poradce! Všechny uvedené texty vyplývají pouze z mé vlastní
zkušenost za roky používání p2p platformy Bondster a pravidelného a bezproblémového hlášení příjmů na můj finanční

úřad. Nemohu ze své pozici zaručit správnost tohoto textu ani ho jakkoliv garantovat. Tímto se zříkám veškerých právních,
finančních či bůhvích jakých škod. Berte prosím tedy tento text jen jako osobní zkušenost a názor jednoho nezkušeného

investora, kterého baví tento svět online investic. V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.



Nezapomeňte následně vypočtenou částku, v našem případě 0 Kč propsat do hlavního
formuláře Přiznání k příjmům fyzických osob do řádku 40 -  Dílčí základ daně z ostatních příjmů
podle § 10 zákona (ř. 209 přílohy č. 2 DAP)

Uplatnění příjmů z různých zdrojů příjmů
Pozor, uplatnit výdaje vůči příjmům lze pouze v tom samém zdroji. Nemůžete například

tedy uplatnit výdaje na straně Bondster oproti třeba příjmům na straně p2p platformy Mintos.
Vždy lze uplatňovat pouze a jedině ve stejném zdroji!

Kouzelná google tabulka na závěr
Na závěr tohoto nezáživného čtení jsem si pro Vás dovolil připravit jednu snad

jednoduchou tabulku, která by Vám mohla pomoci vypočítat na základě souhrnného výpisu
všechny nezbytné hodnoty. Po otevření odkazu klikněte na Soubor a vyberte Vytvořit kopii.

UPOZORŇENÍ: Nejsem finanční poradce ani daňový poradce! Všechny uvedené texty vyplývají pouze z mé vlastní
zkušenost za roky používání p2p platformy Bondster a pravidelného a bezproblémového hlášení příjmů na můj finanční

úřad. Nemohu ze své pozici zaručit správnost tohoto textu ani ho jakkoliv garantovat. Tímto se zříkám veškerých právních,
finančních či bůhvích jakých škod. Berte prosím tedy tento text jen jako osobní zkušenost a názor jednoho nezkušeného

investora, kterého baví tento svět online investic. V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btndR6KJfkSL7lGT
ixw5Z_tXYMO3Zzu8v4jQ6Jwk8QQ/edit?usp=sharing

UPOZORŇENÍ: Nejsem finanční poradce ani daňový poradce! Všechny uvedené texty vyplývají pouze z mé vlastní
zkušenost za roky používání p2p platformy Bondster a pravidelného a bezproblémového hlášení příjmů na můj finanční

úřad. Nemohu ze své pozici zaručit správnost tohoto textu ani ho jakkoliv garantovat. Tímto se zříkám veškerých právních,
finančních či bůhvích jakých škod. Berte prosím tedy tento text jen jako osobní zkušenost a názor jednoho nezkušeného

investora, kterého baví tento svět online investic. V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btndR6KJfkSL7lGTixw5Z_tXYMO3Zzu8v4jQ6Jwk8QQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btndR6KJfkSL7lGTixw5Z_tXYMO3Zzu8v4jQ6Jwk8QQ/edit?usp=sharing


Chcete-li mne podpořit. Děkuji Vám!

Nejste dosud registrovaný na investiční P2P platformě Bondster?

Požádám Vás o registraci prostřednictvím TOHOTO ODKAZU, získáte
tak za prvních 90 dnů od registrace 1% zpět z Vámi proinvestované

částky. Samozřejmě i já obdržím odměnu za Vás :)

3ArVdHG9p4AeWTxGkPA3oUPUxK5dXhtqYh

0x22f30906A58710443d7E79C31827F1Fb242cd73F

MC9PmYvHjnGMhgX6k1h6nhoK2ex4J7tswc

Staženo ze stránek janzitko.cz
UPOZORŇENÍ: Nejsem finanční poradce ani daňový poradce! Všechny uvedené texty vyplývají pouze z mé vlastní

zkušenost za roky používání p2p platformy Bondster a pravidelného a bezproblémového hlášení příjmů na můj finanční
úřad. Nemohu ze své pozici zaručit správnost tohoto textu ani ho jakkoliv garantovat. Tímto se zříkám veškerých právních,
finančních či bůhvích jakých škod. Berte prosím tedy tento text jen jako osobní zkušenost a názor jednoho nezkušeného

investora, kterého baví tento svět online investic. V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.

https://c.trackmytarget.com/qu5wkl
https://janzitko.cz/

