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The Supreme Administrative Court of the Czech Republic issued a new ruling 

regarding unrealized foreign exchange gains on 25 January 2013. It is a second  

ruling in this field after the first one issued in April 2012. 

According to both rulings, unrealized foreign exchange gains and losses should 

not be included in the tax base.  

As the 2012 ruling opposed the established practice of tax administration which 

generally assessed the unrealized foreign exchange gains as taxable, the 

General Financial Directorate opposed the ruling and claimed to maintain the 

current approach. 

Nevertheless, after the new confirmatory ruling, the approach of General Financial 

Directorate may be changed. So far, no official statement has been published 

after the second ruling.  

If the unrealized foreign exchange gains and losses are an issue in your 

company, please do not hesitate to contact us. We would be pleased to 

recommend  the optimum approach to minimize the potential risks. 
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Nejvyšší správní soud vydal dne 25. ledna 2013 nový rozsudek ve věci 

nerealizovaných kurzových zisků. Jedná se o druhý rozsudek v této oblasti po 

prvním rozsudku vydaném v dubnu roku 2012. 

Na základě souhlasného vyjádření obou rozsudků by nerealizované kurzové zisky 

a ztráty neměly být zahrnovány do daňového základu. 

Vzhledem k tomu, že rozsudek z roku 2012 neodpovídal zavedené praxi daňové 

správy, která obecně považovala i nerealizované kurzové zisky za zdanitelné, 

Generální finanční ředitelství s ním vyjádřilo nesouhlas a vyjádřilo se v tom 

smyslu, že stávající přístup k nerealizovaným kurzovým ziskům a ztrátám bude 

daňovou správou nadále zachován. 

Nicméně po vydání nového potvrzujícího rozsudku by mohlo dojít ke změně 

v přístupu daňové správy. Dosud však v této věci nebylo vydáno žádné oficiální 

vyjádření. 

Pokud máte ve Vaší společnosti významné nerealizované zisky a ztráty, jejichž 

daňově optimální ošetření byste rádi zajistili, neváhejte nás kontaktovat. Rádi 

s Vámi tuto oblast prodiskutujeme a doporučíme Vám optimální postup 

minimalizující potenciální rizika. 
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