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Jak již bývá zvykem, významné změny v rámci daňového práva v České republice přinášejí nejenom novely zákonů, ale často také 

změny týkající se výkladu těchto zákonů. Jelikož jsou tyto „změny“ prováděny ze strany institucí jako např. soudy, Generální 

finanční ředitelství nebo i Komora daňových poradců ČR, jsou obvykle široko akceptovány, i když nejsou závazné. 
 

| 1. Nerealizované kurzové zisky nejsou zdanitelným příjmem  
 

Nejvyšší správní soud ČR vydal překvapující a v daňovém právu svým způsobem přelomový rozsudek, v kterém judikoval, že i když 

se nerealizované kurzové zisky podle účetních metod zahrnují do výsledku hospodaření, nepodléhají zdanění, jelikož se z  hlediska 

daně z příjmů nejedná o zdanitelný příjem. 
 

Dle soudců Nejvyššího správního soudu jde totiž pouze o fiktivní příjmy, přičemž ziskem (tj. faktickým příjmem) může být pouze 

zhodnocení koruny vůči zahraniční měně doprovázené fyzickým tokem peněz, které je ovšem jasné až k datu uskutečnění operace 

(k datu provedení platby). Soud se však ve svém rozhodnutí nezabývá technikou, jakým způsobem by měli být kurzové zisky 

zahrnuty do zdanitelných příjmů v okamžiku realizace, ani se nevěnuje problematice daňové uznatelnosti kurzových ztrát. Právě 

to může do budoucna způsobit značné nejasnosti. 
 

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je konečné, přičemž případná změna tohoto právního názoru je možná pouze 

komplikovanou cestou rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Jelikož daňová správa již roky prosazuje názor 

opačný, lze očekávat, že toto rozhodnutí bude z její strany přijato pouze velmi rezervovaně a její postoj bude spíše odmítavý. 

Proto bude nutno zařazení či nezařazení kurzových rozdílů do zdanitelných příjmů posuzovat vždy komplexně a velmi citlivě.  
 

| 2. Mezinárodní pronájem pracovní síly a vznik stálé provozovny 
 

Koordinační výbor Komory daňových poradců ČR jednal společně se zástupci Generálního finančního ředitelství ohledně 

odstranění nejasností v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly a vzniku stálé provozovny. Závěrem dospěli k doporučení, 

aby při posuzování vzniku stálé provozovny došlo vždy ke komplexnímu posouzení celé věci, přičemž je nutno rozhodnout, zda 

daný stav odpovídá situaci mezinárodního pronájmu pracovní síly, kdy se kontrakt (bez ohledu na to, co je v něm eventuálně 

uvedeno) sjednává ve skutečnosti pouze jako zakázka na dodání pracovní síly, či situaci, kterou lze charakterizovat jako 

poskytování služby, kdy zahraničnímu poskytovateli může v České republice vzniknout stálá provozovna. Poskytnutí služby 

prostřednictvím vyslaného zaměstnance tudíž není, dle vyjádření Generálního finančního ředitelství, mezinárodním pronájmem 

pracovní síly. 
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