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INFORMACE PRO KLIENTY SPOLEČNOSTI XTB S.A., ORGANIZAČNÍ 
SLOŽKA – O ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ Z POSKYTNUTÝCH ZVÝHODNĚNÍ 

 
 

 

Tento dokument poskytuje základní informace o způsobu zdanění zvýhodnění a benefitů poskytovaných klientům a obchodním partnerům 

společnosti XTB S.A., organizační složka (dále jen „Společnost“). Informace obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charak-

ter, dopad na Vaši konkrétní situaci doporučujeme konzultovat s daňovým poradcem. 

 

 

1. Obecně ke zdanění zvýhodnění 
Zvýhodnění (ať již v peněžní nebo nepeněžní formě) poskytovaná Společností představují zvýšení majetku poplatníka a jako taková jsou 

obecně považována za příjem podléhající zdanění. Způsob zdanění závisí na osobě, které daný příjem plyne.  Může se lišit i dle druhu 

poskytovaného příjmu (více viz kapitola 2). 

 

a. Občan 

Občan = fyzická osoba, která nepodniká, nebo která podniká, avšak obchodování s finančními nástroji není součástí její podnikatelské 

činnosti. 

Zvýhodnění obdržená občany jsou považována za tzv. ostatní příjem. Příjmy snížené o související výdaje podléhají zdanění 15% sazbou 

daně. Zdanění si zajišťuje každý klient samostatně v rámci svého přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Příjmy a související výdaje se 

uvádí v dílčím základu daně z ostatních příjmů podle § 10, přičemž výdaje mohou být uplatněny jen do výše souvisejícího druhu příjmu 

(tzn.  nemůže vzniknout ztráta).  Příjmy se deklarují až v okamžiku obdržení daného zvýhodnění (připsání na účet, předání dárku apod.). 

b. Podnikatel 

Podnikatel = fyzická osoba, která podniká a obchodování s finančními nástroji je součástí její podnikatelské činnosti. 

Zvýhodnění poskytnutá podnikateli jsou součástí jeho příjmů z podnikatelské činnosti. Příjmy snížené o související výdaje jsou deklarovány 

v daňovém přiznání podnikatele v dílčím základu daně z podnikání podle § 7 a zdaněny 15% sazbou daně.  V tomto případě výdaje mohou 

převyšovat příjmy, tzn. může být dosaženo ztráty. Příjmy se deklarují až v okamžiku obdržení daného zvýhodnění pokud podnikatel vede 

daňovou evidenci, nebo v období, ke kterému se vztahují, pokud vede účetnictví. 

c. Právnická osoba 

Právnická osoba = obchodní společnost, firma 

Zvýhodnění poskytnutá právnické osobě jsou součástí jejího výsledku hospodaření. Příjem je po snížení o související výdaje deklarován 

v přiznání právnických osob a podléhá sazbě daně 19 %.  Výdaje mohou převyšovat příjmy, tzn. může být dosaženo ztráty. Příjmy se 

deklarují v období, ke kterému se vztahují. 

 

 

2. Daňové aspekty poskytovaných zvýhodnění 
2.1. Finanční odměna Partnera (Introducing Partner) 

Finanční odměna Partnera = provize za zprostředkování kontaktů na nové klienty a jejich následné obchodování s  finančními instrumenty, 

způsob kalkulace výše provize je stanoven předem ve smlouvě mezi Partnerem (Introducing Partner) a Společností. 

Provize je odměnou za vykonanou činnost. Příjem plynoucí z provize zahrne právnická osoba do výsledku hospodaření a podnikatel do 

dílčího základu daně podle § 7, přičemž příjem může být snížen o případné související výdaje. Pro občana bude provize příjmem 

z příležitostné činnosti a jako taková bude zahrnuta a zdaněna v rámci § 10, související výdaje mohou být uplatněny jen do výše příjmů. 

2.2. Zhodnocení z dostupné marže 

Zhodnocení z dostupné marže = zvýšení objemu peněžních prostředků vložených na účet klienta u Společnosti, se kterými není v daném 

okamžiku obchodováno, pokud zároveň klient zobchoduje určitý objem lotů. 

Obdržení zhodnocení peněžních prostředků je navázáno mimo jiné na splnění požadovaného počtu zobchodovaných lotů, tudíž lze daný 

příjem považovat za odměnu za vyvíjenou činnost. Právnická osoba deklaruje příjem v rámci svého výsledku hospodaření, podnikatel 

v rámci dílčího základu daně podle § 7 a občan v rámci dílčího základu daně podle § 10. 

2.3. Vouchery 

Vouchery = vouchery v určité nominální hodnotě klient obdrží na školení/veletrhu/za účast v soutěži apod., za splnění určitých podmínek je 

nominální hodnota voucheru připsána v podobě peněžních prostředků na účet klienta u Společnosti. 

Připsání hodnoty voucherů, které jsou mimo jiné vázány na splnění určitého počtu zobchodovaných lotů, je odměnou za vykonanou činnost. 

Právnická osoba deklaruje příjem v rámci svého výsledku hospodaření, podnikatel v rámci dílčího základu daně podle § 7 a občan v rámci 

dílčího základu daně podle § 10. 

Pokud by bylo zřejmé, že proplacením voucheru jsou vraceny uhrazené poplatky za provedené obchody, žádný příjem by klientovi nevzni-

kal, došlo by ke snížení uhrazených provizí a tudíž ke snížení vynaložených výdajů. 

V případě voucherů, které nejsou vázány na splnění určitého počtu zobchodovaných lotů, tj. bonus je připsán jen za otevření účtu, by 

bonus u občanů mohl být považován za odměnu za příležitostnou činnost a jako takový by mohl být osvobozen od zdanění. Podmínkou je, 

že příjem v součtu s ostatními příjmy z příležitostné činnosti nepřevýší 20.000 Kč za rok. 

2.4. Vrácení provizí 

Vrácení provizí = navrácení poplatků za obchodování s loty, v praxi se nejedná o vrácení uhrazených poplatků, klientům je na účet připsána 

jednorázově částka formou bonusu. 

Jestliže je částka připsána jako bonus, jedná se opět o odměnu za vykonanou činnost. Provize je tedy zdanitelným příjmem, který právnická 

osoba deklaruje v rámci svého výsledku hospodaření, podnikatel v rámci dílčího základu daně podle § 7. Občan zahrne daný příjem do 

dílčího základu daně podle § 10. 

Pokud by bylo zřejmé, že bonusem jsou vraceny uhrazené provize, žádný příjem by klientovi nevznikal, došlo by ke snížení uhrazených 

provizí a tudíž ke snížení vynaložených výdajů. 

2.5. Věrnostní program 

Věrnostní program = získáním určitého počtu XTB bodů za každou transakci je možné přeměnit XTB body na peněžní prostředky formou 

připsání na účet klienta u Společnosti a nebo si vybrat jeden z nabízených „dárků“ věrnostního programu. 

Jedná se o tzv. obratový bonus, který je zdanitelným příjmem klienta. Právnická osoba deklaruje příjem v rámci svého výsledku hospodaře-

ní, podnikatel v rámci dílčího základu daně podle § 7 a občan v rámci dílčího základu daně podle § 10. „Dárky“ při předání klientovi nepod-

léhají srážkové dani u Společnosti, klient je povinen hodnotu nepeněžního příjmu zahrnout do svého daňového přiznání a odvést z něj daň. 

2.6. Cena v soutěži 

Cena v soutěži = výhra za investiční soutěž probíhající na internetu, účastníky jsou občané. 



 

 

2  

XTB Česká republika 
Pobřežní 12 

186 00 Praha 8 
Budova Oasis 3. patro 
 

 
800 900 110 

 sales@xtb.cz 

 

www.xtb.cz 

Cena do výše 10.000 Kč je osvobozena od zdanění. Cena v hodnotě vyšší než 10.000 Kč podléhá zdanění, přičemž daň odvádí pořadatel 

soutěže a výhra je výherci vyplacena po zdanění 15% srážkovou daní. Toto zdanění je konečné, občan jej nedeklaruje ve svém daňovém 

přiznání. Pokud je výhrou nepeněžní odměna, daň na své náklady uhradí pořadatel soutěže (tedy Společnost).  

 

 


