V Praze 16.5.2005
sekr. 5588/2005

Směrnice kvestorky č. 7/2005
Používání kursů a kursové rozdíly

S platností od 17.5.2005 vydávám tuto směrnici.

Ing.Tamara Čuříková
kvestorka AMU
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Účelem této směrnice je stanovení postupu při přepočtu majetku, závazků
a pohledávek Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) vyjádřených
v cizí měně na českou měnu a při zjištění kursových rozdílů.
1. Legislativní úprava
Problematika používání cizích měn, stanovení kursů pro přepočet na
českou měnu a účtování kursových rozdílů je upravena zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví);
vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
účetnictví v platném znění (dále jen vyhláška o účetnictví) a Českým účetním
standardem pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání, č.404 Kursové rozdíly (dále jen standard).
2. Používání cizí měny
Při své činnosti vstupuje AMU do styku se zahraničními partnery.
V souvislosti s tím jí vznikají závazky a pohledávky v cizí měně; přijímá a vydává
cizí měnu v hotovosti i přes bankovní účet.
AMU je však povinna vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny.
Veškeré své závazky, pohledávky a majetek vyjádřené a evidované v cizí měně
tedy přepočítává na českou měnu. Jedná se především o:
• peněžní prostředky v hotovosti;
• peněžní prostředky na bankovních účtech;
• závazky;
• pohledávky.
3. Používání kursů pro přepočet na českou měnu
Pro přepočet majetku, závazků a pohledávek vyjádřených v cizí měně na
českou měnu používá AMU denní kursy devizového trhu vyhlašované Českou
národní bankou (dále jen ČNB).
Kursy devizového trhu pro příslušný den zveřejňuje ČNB až po jejich
zafixování ve 14.30 hod. daného dne.
Na základě Sdělení Ministerstva financí ČR čj. 282/2 361/2002, o používání
devizových kursů ČNB v účetnictví, zveřejněného ve Finanční zpravodaji
č.1/2002, používá AMU pro účely oceňování cizoměnových hodnot českou
korunou k okamžiku uskutečnění účetního případu devizové kursy předchozího
dne.
K rozvahovému dni, případně k jinému okamžiku, ke kterému se
sestavuje účetní závěrka, musí AMU použít kursy vyhlášené ČNB pro daný den.
AMU používá při vedení účetnictví program Internet FIS (dále jen iFIS*)
dodaný firmou BBM spol. s r.o., Kocínova 5/138, 397 01 Písek. Přepočet cizí
měny na české koruny provádí systém automaticky dle zadaného data a kursu
příslušné měny uvedeného v číselníku Kursovní lístek. Tento číselník je
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systémem automaticky doplňován údaji zveřejňovanými ČNB. V případě jakékoliv
kolize je za aktualizaci číselníku odpovědný správce sítě iFIS* na AMU.
Při nákupu a prodeji cizí měny používá AMU pro přepočet na české koruny
obchodní kurs banky, která tento obchod provede. Kursy dokládá dokladem
banky o nákupu případně prodeji valut.
Při přepočtu měny, která není obsažena v kursech devizového trhu
vyhlášených ČNB použije AMU oficiální střední kurs centrální banky příslušné
země, popřípadě aktuální kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo
euru.
4. Okamžik uskutečnění účetního případu
Okamžikem uskutečnění účetního případu AMU rozumí u:
•

•
•
•
•
•

přijatých faktur – den přijetí faktury nebo obdobného dokladu,
maximálně však poslední den účetního období splnění dodávky nebo
služby (včetně zúčtování dohadné položky k účetním případům, ke
kterým AMU v době sestavení účetní závěrky neobdržela účetní
doklad);
vystavených faktur – den vystavení faktury nebo obdobného
dokladu, maximálně však poslední dne účetního období splnění
dodávky nebo služby;
cestovních účtů - den stanovení zálohy;
úhrady závazků a pohledávek v hotovosti – den vydání nebo
přijetí cizí měny uvedený na výdajovém nebo příjmovém pokladním
dokladu;
úhrady závazků a pohledávek převodem z účtu – den odepsání
nebo připsání částky v cizí měně uvedený na výpisu u bankovního
účtu;
vzájemného zápočtu pohledávky a závazků – den provedení
zápočtu

5. Kursové rozdíly během účetního období
Kursové rozdíly vznikající na účtech pohledávek a závazků a finančních
výpomocí k okamžiku uskutečnění účetního případu z titulu platby závazků a
přijatých úhrad pohledávek účtuje AMU podle jejich povahy buď v nákladech na
analytickém účtu 545-Kursové ztráty nebo ve výnosech na analytickém účtu
645-Kursové zisky jako realizované kursové rozdíly.
Kursové rozdíly vyčísluje a účtuje AMU při každé operaci, to znamená i
při postupném splácení pohledávek a závazků.
Při pohybech na účtech účtových skupin 21-Peníze, 22-Účty v bankách a
26-Převody mezi finančními účty se v průběhu účetního období kursové rozdíly
neúčtují.
6. Kursové rozdíly k rozvahovému dni
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Kursové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih ke konci rozvahového
dne nebo k jinému okamžiku, k němuž AMU sestavuje účetní závěrku, se účtují
jako nerealizované kursové rozdíly:
a) na finančních účtech účtových skupin 21-Peníze a 22-Bankovní a
podle povahy buď na vrub analytického účtu 545-Kursové ztráty
nebo ve prospěch analytického účtu 645-Kursové zisky;
b) na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí na
příslušném účtu účtové skupiny 06-Dlouhodobý finanční majetek
se souvztažnými zápisy na příslušných účtech aktiv a pasiv
v účtové skupině 38-Přechodné účty aktiv a pasiv.
Jako aktivní (ztrátové) kursové rozdíly (účet 386) se účtují částky snížení
pohledávek a dlouhodobého finančního majetku, jakož i částky zvýšení zůstatků
úvěrů a zvýšení ostatních závazků v důsledku přepočtu podle platného kursu
k poslednímu dni daného účetního období. V následujícím účetním období se tyto
účetní zápisy zruší.
Jako pasivní (ziskové) kursové rozdíly (účet 387) se účtují částky zvýšení
dlouhodobého finančního majetku, pohledávek, částky snížení zůstatků úvěrů a
snížení ostatních závazků v důsledku přepočtu podle platného kursu
k poslednímu dni daného účetního období. V následujícím účetním období se tyto
účetní zápisy zruší.
7. Závěrečná ustanovení
Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny zaměstnance AMU.
Za používání správných kursů, výpočet a proúčtování kursových rozdílů ke
dni uskutečnění účetních případů a ke dni sestavení účetní závěrky odpovídá
hlavní účetní AMU.
Směrnice nabývá účinnosti 17.5.2005.
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Rozdělovník:

Rektor
Kvestorka
Prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti
Prorektor pro zahraniční záležitosti
Prorektor pro vědu a výzkum
Děkan HAMU
Děkan DAMU
Děkan FAMU
Tajemnice HAMU
Tajemnice DAMU
Tajemnice FAMU
Ředitel STUDIA FAMU
Ředitel DISKU
Vedoucí EO
Ředitelka knihovny
Ředitelka NAMU
Vedoucí PC
Vedoucí KCJ
Vedoucí KTV
Vedoucí UZA
Vedoucí UVS Poněšice
Vedoucí UVS Beroun
Vedoucí koleje
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