
 

Pracovní list - Cizí měny v účetnictví 
 

Účetní jednotka Stella, v. o. s., Humpolec 

Předmět podnikání nákup a prodej zboží 
Výňatek z vnitřních směrnic účetní jednotka používá pevný kurz Kč 

25,53/EUR 

Kurz k poslednímu dni účetního období  kurz 26,01 

Metoda účtování zásob způsob A 

Oceňování výdeje zboží ze skladu metoda FIFO 

 

Část 1 – valutová pokladna 

 

Účetní jednotka Stella, v. o. s. vede pouze korunovou pokladnu. Obchodní ředitel firmy Ing. 

Novák pojede na služební cestu do Rakouska. Pokladník vyměnil v Komerční bance Kč na 
EUR. Koupil 400 EUR a zaplatil poplatek (v bance obdržel přiložený doklad), zavedl 
valutovou pokladnu a vyplatil zaměstnanci Ing. Novákovi zálohu na služební cestu 350 EUR. 

Za týden předložil zaměstnanec cestovní účty na 300 EUR, zbytek zálohy (50 EUR) vrátil do 
pokladny. Vzhledem k tomu, že se služební cesty budou opakovat, účetní jednotka valuty 
ponechává v pokladně. 
 

Zaúčtujte všechny účetní případy. 
 

Komerční banka, a. s. 
IČ45317054 

pobočka Humpolec 

Den pořízení: 
14.1. 

Kód transakce: 

3020 

 

Prodej cizí měny v hotovosti 
Měna / částka Kurz Poplatek Částka v CZK 

EUR 400,00 25,5793 256,28 10 488,00 

    

Zpracoval: Horák  Razítko 

 

Č. Doklad Text Kč MD D 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Část 2 – faktury v cizí měně - nákup 

 

Na služební cestě uzavřel Ing. Novák kontrakt na nákup zboží, s rakouským obchodním 
partnerem si sdělili svá DIČ a ověřili je. Oba jsou plátci DPH. Ekonomický ředitel firmy 

Stella, v. o. s. se rozhodl, že zatím nebude zřizovat devizový účet, nákupy zboží bude hradit 
z běžného účtu (korunového). 
 

V účetním období nastaly tyto účetní případy: 
 

Č. Doklad Text Kč MD D 

1 FAP nákup 1000 ks zboží po EUR 5 / kus    

2 VUD povinnost DPH – základní sazba    

  nárok na odpočet DPH – základní sazba    

3 PRI 1000 ks zboží    

4 VBU úhrada FAP, dle kurzu KB  127690,85   

5 VUD kursový rozdíl    

6 PPD prodej 60 ks zboží po Kč 200,00    

  DPH – základní sazba    

7 VYD úbytek 60 ks zboží ze skladu    

8 FAP nákup dalších 2000 ks zboží , dodavatel    

  dává 10 % slevu – 1 ks po EUR 4,50    

 VUD povinnost DPH – základní sazba    

  nárok na odpočet DPH – základní sazba    

 PRI 2000 ks zboží    

9 VUD účetní uzávěrka účtu 321/2    

      

      

 

Část 3 – faktury v cizí měně – prodej 

 

Firma Stella, v. o. s. uzavřela kupní smlouvu s odběratelem ze Slovenska. Ekonomický ředitel 
rozhodl, že zřídí v bance devizový účet. S odběratelem se v kupní smlouvě dohodlo, že 
faktury bude hradit ve dvou splátkách, vždy po ½ pohledávky.  
 

V účetním období nastaly tyto účetní případy  
Č. Doklad Text Kč MD D 

1 VBU založení devizového účtu – nákup 500 EUR 12975,00   

2 VDU založení devizového účtu – vklad 500 EUR    

3 VUD kursový rozdíl    

4 FAV prodej 1200 ks zboží na Slovensko po 7 EUR    

  za kus     

5 VYD úbytek prodaného zboží    

      

6 VDU úhrada ½ FAV    

  bude kursový rozdíl?    



7 VUD uzávěrka účtu 311/2     

      

      

8 VUD uzávěrka účtu 221/2    

      

      

 

Část 4 – používání jiných vnitřních směrnic 

 

Výňatek z vnitřních směrnic účetní jednotka používá denní kurz ČNB 

Kurz k poslednímu dni účetního období účetní období je kalendářní rok 

Metoda účtování zásob způsob B 

 

Vyhledejte kurzy ČNB (použijte kurzy loňského roku) a zaúčtujte předchozí účetní případy. 

Část Datum Poznámka 

1 14.01. nákup, záloha 

 21.01. vyúčtování pracovní cesty, vrácení přeplatku 

2 31.01. FAP 

3 15.02. vklad na devizový účet 
 05.03. FAV 

 14.03. VDU - úhrada ½ FAV 

 

Č. Doklad Text Kč MD D 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Č. Doklad Text Kč MD D 

1 FAP nákup 1000 ks zboží po EUR 5 / kus    

2 VUD povinnost DPH – základní sazba    

  nárok na odpočet DPH – základní sazba    

3 PRI 1000 ks zboží    

4 VBU úhrada FAP, dle kurzu KB  127690,85   

5 VUD kursový rozdíl    

6 PPD prodej 60 ks zboží po Kč 200,00    

  DPH – základní sazba    

7 VYD úbytek 60 ks zboží ze skladu    

8 FAP nákup dalších 2000 ks zboží, dodavatel    



  dává 10 % slevu – 1 ks po EUR 4,50    

 VUD povinnost DPH – základní sazba    

  nárok na odpočet DPH – základní sazba    

 PRI 2000 ks zboží    

9 VUD účetní uzávěrka účtu 321/2    

      

      

 

Č. Doklad Text Kč MD D 

1 VBU založení devizového účtu – nákup 500 EUR 12975,00   

2 VDU založení devizového účtu – vklad 500 EUR    

3 VUD kursový rozdíl    

4 FAV prodej 1200 ks zboží na Slovensko po 7 EUR    

  za kus     

5 VYD úbytek prodaného zboží    

      

6 VDU úhrada ½ FAV    

      

7 VUD uzávěrka účtu 311/2     

      

      

8 VUD uzávěrka účtu 221/2    

      

      

 

  

 



  

 

Národ í pedagogi ký i stitut České repu liky  
Projekt Moder iza e od or ého vzdělává í MOV  
Se ováž é á . / 5,    Praha  
www.projektmov.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha ko ple í úloh  


