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Kurz CZK/EUR pro stanovení zálohové platby členské instituci  

v roce 2023  

Kurz pro stanovení zálohové platby členské instituci na úhradu elektronických informačních 

zdrojů (dále jen „EIZ“) v CZK vychází z kurzu devizového trhu (deviza prodej) vyhlašovaného 

Českou národní bankou (dále „ČNB“) ke dni 2. 1. 2023 s navýšením o kurzovou rezervu 5 %. 

Rezerva 5 % slouží ke krytí kurzových rizik.  

 

Kurz ČNB ke dni 2. 1. 20231    24,236   CZK/EUR  

Navýšení 5 %         1,212    CZK  

Kurz ČNB s 5% navýšením   25,448  CZK/EUR  

 

Datum splatnosti zálohové faktury na EIZ je 15. 4. 2023 nebo 30 dnů ode dne vystavení 

zálohové faktury Národní technickou knihovnou (dále „NTK“), podle toho, které datum nastane 

později.   

 

Kurzový rozdíl mezi úhradou zálohové faktury od členské instituce v CZK a měnou platby NTK 
za EIZ vydavateli/dodavateli (dále „poskytovatel“) vč. souvisejících pohybů DPH bude 
vyúčtován po úhradě faktur poskytovatelům EIZ, a to podle kurzu ČNB ke dni úhrady platby 
poskytovateli EIZ a Finančnímu úřadu. 

 
Vyúčtování zálohových faktur členské instituci proběhne na daňovém dokladu, který bude 
vystaven do 30. 9. 2023 a který bude obsahovat případný nedoplatek či přeplatek. Přeplatek 
či nedoplatek bude zjištěn porovnáním záloh od členské instituce stanovených dle kurzu ČNB 
s 5% navýšením oproti kurzu, kterým NTK uhradila přístup k EIZ poskytovatelům a souvisejících 
pohybů DPH u Finančního úřadu. 

  

                                                
1 https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/kurzovni-listek-cnb/index.html?date=02.01.2023 
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Kurz CZK/USD pro stanovení zálohové platby členské instituci 

v roce 2023  

Kurz pro stanovení zálohové platby členské instituci na úhradu elektronických informačních 

zdrojů (dále jen „EIZ“) v CZK vychází z kurzu devizového trhu (deviza prodej) vyhlašovaného 

Českou národní bankou (dále „ČNB) ke dni 2. 1. 2023 s navýšením o kurzovou rezervu 5 %. 

Rezerva 5 % slouží ke krytí kurzových rizik.  

   

Kurz ČNB ke dni 2. 1. 20232    22,729   CZK/USD  

 

Navýšení 5 %       

 

  1,137  

 

CZK  

 

Kurz ČNB s 5% navýšením   

 

23,866   

 

CZK/USD  

 

Datum splatnosti zálohové faktury na EIZ je 15. 4. 2023 nebo 30 dnů ode dne vystavení 

zálohové faktury Národní technickou knihovnou (dále „NTK“), podle toho, které datum nastane 

později.   

 

Kurzový rozdíl mezi úhradou zálohové faktury od členské instituce v CZK a měnou platby NTK 

za EIZ vydavateli/dodavateli (dále „poskytovatel“) vč. souvisejících pohybů DPH bude vyúčtován 

po úhradě faktur poskytovatelům EIZ, a to podle kurzu ČNB ke dni úhrady platby poskytovateli 

EIZ a Finančnímu úřadu. 

 

Vyúčtování zálohových faktur členské instituci proběhne na daňovém dokladu, který bude 

vystaven do 30. 9. 2023 a který bude obsahovat případný nedoplatek či přeplatek. Přeplatek 

či nedoplatek bude zjištěn porovnáním záloh od členské instituce stanovených dle kurzu ČNB 

s 5% navýšením oproti kurzu, kterým NTK uhradila přístup k EIZ poskytovatelům a souvisejících 

pohybů DPH u Finančního úřadu. 

  

                                                
2 https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/kurzovni-listek-cnb/index.html?date=02.01.2023 
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Kurz CZK/GBP pro stanovení zálohové platby členské instituci 

v roce 2023  

Kurz pro stanovení zálohové platby členské instituci na úhradu elektronických informačních 

zdrojů (dále jen „EIZ“) v CZK vychází z kurzu devizového trhu (deviza prodej) vyhlašovaného 

Českou národní bankou (dále „ČNB) ke dni 2. 1. 2023 s navýšením o kurzovou rezervu 5 %. 

Rezerva 5 % slouží ke krytí kurzových rizik. 

 

Kurz ČNB ke dni 2. 1. 20233    27,336        CZK/GBP  

 

Navýšení 5 %       

 

        1,367        CZK  

 

Kurz ČNB s 5% navýšením        

 

      28,703        CZK/GBP  

 

Datum splatnosti zálohové faktury na EIZ je 15. 4. 2023 nebo 30 dnů ode dne vystavení 

zálohové faktury Národní technickou knihovnou (dále „NTK“), podle toho, které datum nastane 

později.   

 

Kurzový rozdíl mezi úhradou zálohové faktury od členské instituce v CZK a měnou platby NTK 

za EIZ vydavateli/dodavateli (dále „poskytovatel“) vč. souvisejících pohybů DPH bude 

vyúčtován po úhradě faktur poskytovatelům EIZ, a to podle kurzu ČNB ke dni úhrady platby 

poskytovateli EIZ a Finančnímu úřadu. 

 

Vyúčtování zálohových faktur členské instituci proběhne na daňovém dokladu, který bude 

vystaven do 30. 9. 2023 a který bude obsahovat případný nedoplatek či přeplatek. Přeplatek 

či nedoplatek bude zjištěn porovnáním záloh od členské instituce stanovených dle kurzu ČNB 

s 5% navýšením oproti kurzu, kterým NTK uhradila přístup k EIZ poskytovatelům a souvisejících 

pohybů DPH u Finančního úřadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3   https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/kurzovni-listek-cnb/index.html?date=02.01.2023 

http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/sluzby_pro_klienty/obchodni_kurz.html
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Kurz CZK/CHF pro stanovení zálohové platby členské instituci 

v roce 2023  

Kurz pro stanovení zálohové platby členské instituci na úhradu elektronických informačních 

zdrojů (dále jen „EIZ“) v CZK vychází z kurzu devizového trhu (deviza prodej) vyhlašovaného 

Českou národní bankou (dále „ČNB) ke dni 2. 1. 2023 s navýšením o kurzovou rezervu 5 %. 

Rezerva 5 % slouží ke krytí kurzových rizik. 

    

Kurz ČNB ke dni 2. 1. 20234    24,618        CZK/CHF  

 

Navýšení 5 %       

 

        1,231        CZK  

 

Kurz ČNB s 5% navýšením        

 

      25,849        CZK/CHF  

 

Datum splatnosti zálohové faktury na EIZ je 15. 4. 2023 nebo 30 dnů ode dne vystavení 

zálohové faktury Národní technickou knihovnou (dále „NTK“), podle toho, které datum nastane 

později.   

 

Kurzový rozdíl mezi úhradou zálohové faktury od členské instituce v CZK a měnou platby NTK 

za EIZ vydavateli/dodavateli (dále „poskytovatel“) vč. souvisejících pohybů DPH bude 

vyúčtován po úhradě faktur poskytovatelům EIZ, a to podle kurzu ČNB ke dni úhrady platby 

poskytovateli EIZ a Finančnímu úřadu. 

 

Vyúčtování zálohových faktur členské instituci proběhne na daňovém dokladu, který bude 

vystaven do 30. 9. 2023 a který bude obsahovat případný nedoplatek či přeplatek. Přeplatek 

či nedoplatek bude zjištěn porovnáním záloh od členské instituce stanovených dle kurzu ČNB 

s 5% navýšením oproti kurzu, kterým NTK uhradila přístup k EIZ poskytovatelům a souvisejících 

pohybů DPH u Finančního úřadu.  

 

 

 

                                                
4 https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/kurzovni-listek-cnb/index.html?date=02.01.2023 
 


