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Metodický pokyn kvestora UP č. B3-06/4

Účtování kurzových rozdílů
na Univerzitě Palackého v Olomouci

I. Úvodní ustanovení
1. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou (dále jen
„ČNB“).

II. Všeobecné povinnosti
1. Při výběru valut na zahraniční služební cesty se
příslušný výběr zaúčtuje kurzem příslušné banky
v den uskutečnění výběru.
2. Při vracení valut po skončení zahraniční služební
cesty se používají kurzy platné v příslušných bankách v den vracení valut. Pokud zůstatek valut
nebude odveden do příslušné banky použije se
denní kurz ČNB.
3. Ke dni roční účetní závěrky, tj. k 31. 12. daného roku, se příslušné účty v účetních skupinách
21 a 22 přepočítávají kurzem ČNB k tomuto dni
a vzniklé kurzové rozdíly (ztráta, resp. zisk) se zaúčtují do nákladů, resp. do výnosů.
4. Obdobný postup se uplatňuje při vyčíslování kurzových rozdílů při roční účetní závěrce, tj. k 31. 12.
daného roku, na účtech pohledávek a závazků
a na účtech dlouhodobého ﬁnančního majetku
s tím, že příslušné kurzové rozdíly se neúčtují do

nákladů, resp. výnosů, ale na příslušných účtech
aktiv a pasiv v účtové skupině 38.
5. U přijatých a vydaných faktur v cizí měně se použije při zúčtování těchto faktur denní kurz ČNB.
Při úhradách, resp. přijetí plateb týkajících se těchto faktur, bude použit kurz příslušné banky a vyčíslen kurzový rozdíl.
6. U ostatních účetních operací v cizích měnách,
u kterých není vystavena nebo přijata faktura, se
vystaví účetní doklad na základě AVIZA s použitím denního kurzu ČNB (den vystavení AVIZA)
na originální částku platby a současně se zaúčtují
poplatky korespondentů.
Při přijetí platby se vyčíslí kurzový rozdíl.
7. Obsah tohoto čl. II. Všeobecné povinnosti je platný i pro valutovou pokladnu Univerzity Palackého v Olomouci .

III. Závěrečná a společná ustanovení
1. Tímto metodickým pokynem se ruší Metodický
pokyn kvestora UP č. B3-02/10 Účtování kurzových rozdílů na UP.
2. Tento pokyn je platný pro všechny součásti UP.
3. Tento pokyn nabývá účinnosti a platnosti dnem
jeho vydání.

V Olomouci dne 30. srpna 2006

Ing. Jiří Jirka, v. r.
kvestor UP

