
Jednotný kurz 2022 – zrušení registrace plátce – údaje o dani z nemovitých věcí 

verze informace v rámci zdarma poskytovaného informačního servisu www.behounek.eu 

Fyzické osoby, které nevedou účetnictví. mohou pro účely daně z příjmů pro přepočet příjmů a výdajů 

v zahraniční měně použít jednotný kurz, který byl pro účely daňového přiznání za rok 2022 již zveřejněn 

a kterému je dále věnována tato informace. 

Zvýšení limitu obratu pro povinné plátcovství DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích 

kalendářních měsíců, které nabylo účinnosti od 1.1.2023 je spojeno s problémem, zda plátci 

překračující obrat 1 mil. Kč (avšak nepřekračující obrat 2 mil. Kč), kteří nevyužili zvláštní možnosti 

zrušení registrace a nepožádali o zrušení registrace do 8.12.2022, mohou požádat o zrušení registrace 

až v únoru letošního roku anebo zda mohou žádost o dobrovolné zrušení registrace podat již nyní 

v lednu. 

Z přechodných ustanovení daňového balíčku 2023 a z důvodové zprávy plyne, že nová hranice 2 mil. 

Kč se poprvé použije při testování obratu za 02/2022 až 01/2023, tedy u žádostí o zrušení registrace 

podávaných nejdříve v únoru. Tento výklad potvrdila i Finanční správa ve svém výkladu z 1.12.2022 

(bod 2.2., str. 8). Aktuálně se však Finanční správa rozhodla, že umožní dobrovolné zrušení registrace 

při nepřekročení obratu 2 mil Kč již za období 01 až 12/2022, tedy u žádostí podávaných v lednu 2023 

– viz vyjádření z 9.1.2023. 

V lednu je aktuálním tématem daň z nemovitých věcí, jejíž řešení mohou usnadnit některé webové 

nástroje Finanční správy. Využití těchto nástrojů bylo spolu s novinkami v oblasti kontrolního hlášení 

tématem podcastu O daních dne 9.1.2023.  

Již delší dobu daňový portál nabízí pomůcku „Vyhledávání koeficientů DNE“, kde lze pro příslušné 

období a pro konkrétní nemovitost zjistit údaje rozhodné pro stanovení daně (nejedná se jen o 

koeficienty, ale i o ceny zemědělské půdy). 

Daňová informační schránka DIS+ již v minulém roce umožnila získat údaje o dříve přiznaných 

nemovitostech a pracovat s nimi, což je vysvětleno v rozšířené verzi této informace. V letošním roce 

DIS+ umožňuje také kontrolu daňového přiznání s údaji v katastru nemovitostí, což je také vysvětleno 

v rozšířené verzi této informace. 

Rozšířený informační servis vč. rozšířené verze této informace získáte objednáním přednášky z aktuální 

nabídky anebo dobrovolným příspěvkem ve výši alespoň 500 Kč. 
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Jednotný kurz 

Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a 

výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z: 

• kurzu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu 

popř. 

• z pevného kurzu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod.). 

Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z příjmů 

vybrat, zda pro přepočet použije: 

• kurz stanovený dle účetních pravidel 

anebo 

• jednotný kurz. 

Jednotný kurz se za zdaňovací období roku 2022 počítá jako průměr vypočtený z kurzu stanoveného 

pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého měsíce roku 2022 - výsledek tohoto výpočtu 

zveřejňuje GFŘ v pokynech řady D a za rok 2022 byl zveřejněn v pokynu D-60. Jednotný kurz za rok 

2022 (pro daňové přiznání za rok 2022) činí např.: 

• 24,54 Kč/EUR 

• 23,41 Kč/USD. 

Jednotný kurz pro rok 2021 byl zveřejněn v pokynu D-54. Jednotný kurz za rok 2021 (pro daňové 

přiznání za rok 2021) činil např. 

• 25,65 Kč/EUR 

• 21,72 Kč/USD. 

V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno 

období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kurzem anebo jednotným kurzem - může 

si přitom vybrat kurz výhodnější. Při volbě účetního kurzu má přitom poplatník, který nevede 

účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky - může tedy využít jak pevného kurzu, tak 

kurzu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje). 

Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů za rok 2022 z EUR na Kč použít 

např.: 

• pro veškeré příjmy a výdaje roku 2022 jednotný kurz – 24,54 Kč/EUR 

• pro veškeré příjmy a výdaje roku 2022 pevný kurz stanovený pro rok 2022 jako roční kurz platný k 

1.1.2022, tj. 24,860 Kč/EUR 

• pro veškeré příjmy a výdaje roku 2022 pevný kurz stanovený pro rok 2022 jako měsíční kurz, tj. 

pro příjmy a výdaje z ledna 2022 kurz 24,860 Kč/EUR platný k 1.1.2022, pro příjmy a výdaje z dubna 

2022 kurz 24,375 Kč/EUR platný k 1.4.2022 atd. 

Zákon neřeší zcela jednoznačným způsobem použití jednotného kurzu pro přepočet výdajů 

vynaložených v cizí měně v předchozích obdobích - např. je za rok 2022 zdaňován příjem z prodeje 

akcie nakoupené v cizí měně v roce 2021. Protože není tato otázka řešena ani výkladem finanční správy, 

dává v této věci jedinou jistotu použití kurzu dle účetních pravidel popř. lze na základě rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu ze dne 19.12.2019 č.j. 2 Afs 4/2019 - 35 použít pro ocenění výdaje jednotný 

kurz zdaňovacího období, ve kterém byla akcie nabyta. 
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Aktuální nabídka přednášek a komentářů  

Silniční daň 2022 – videozáznam z 10.6.2022 

Schválení účetnictví a rozdělení zisku – videozáznam z 20.4.2022  

Daňové přiznání elektronicky – videozáznam z 18.2.2022 

Změny v daních 2022/2023 – Zlín 17.1.2023 - videozáznam z 10.1.2023 

DPH tuzemsko 2022/2023 – videozáznam z 1.11.2022; cenově zvýhodněný komplet s přednáškou 

DPH zahraničí 2022/2023 

DPH zahraničí 2022/2023 – videozáznam z 2.11.2022; cenově zvýhodněný komplet s přednáškou DPH 

tuzemsko 2022/2023 

Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 – videozáznam z 8.11.2022; cenově zvýhodněný komplet 

s přednáškou Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 

Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 – videozáznam z 9.11.2022; cenově zvýhodněný komplet 

s přednáškou Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 

Paušální daň a plátcovství DPH 2023 – videozáznam z 13.12.2022 

Zdanění mezd 2023 – online 27.1.2023 – možnost zakoupení videozáznamu; navíc bonus Penzijní a 

životní spoření (pojištění) a videozáznam Zdanění mezd 2022 

Dlouhodobý majetek – odpisování 2021/2022 – videozáznam z 14.1.2022 

Internetové obchody v EU – DPH – záznam z 05/2021 je stále aktuální 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – komentář v pdf, vzor valné hromady a rozhodnutí jediného 

společníka o rozdělení zisku; evidence skutečných majitelů. Materiál je poskytován zdarma 

k videozáznamu přednášky Schválení účetnictví a rozdělení zisku 

 KALENDÁŘ AKTUÁLNÍCH PŘEDNÁŠEK 

 PDF KOMENTÁŘE 

VIDEOZÁZNAMY STARŠÍCH PŘEDNÁŠEK    
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