
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ

ÚSTAV FINANCÍ  

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

INSTITUT OF FINANCES

POUŽÍVÁNÍ KURZU ČNB VE SPOLEČNOSTI
HESTEGO S.R.O
USING RATES CNB IN SELECTED COMPANY HESTEGO S.R.O.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR´S THESIS

AUTOR PRÁCE VĚRA VÍTKOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. ANNA FEDOROVÁ, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2008







ANOTACE

Bakalářská práce posoudí vhodnost současného režimu používání kurzů České národní 

banky a navrhne jiná efektivnější řešení ve společnosti Hestego, s.r.o. 

ANNOTATION

The bachelor dissertation will consider the suitability of the current system use of the 

Czech national bank rates and suggest more effective solution in company Hestego, Ltd.

KLÍČOVÁ SLOVA

Vývoj kurzu

Kurzové rozdíly

Přepočet cizí měny

Česká národní banka

Daň z přidané hodnoty

KEY WORDS

Development of the rate

Exchange differences

Foreign currency conversion

Czech National Bank 

Value added tax 



Bibliografická citace práce:

VÍTKOVÁ, V. Používání kurzů ČNB ve společnosti Hestego s.r.o . Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. 42 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. 

Anna Fedorová, CSc.



Čestné prohlášení

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala  jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem v práci neporušila autorská 

práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorským).

V Brně, dne 25. května  2005                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis



PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě chci poděkovat vedoucí bakalářské práce, docentce Ing. Anně Fedorové  

za ochotu a trpělivost při konzultacích stejně jako za její věcné připomínky  a náměty 

při řešení bakalářské práce. Také děkuji za pomoc svému oponentovi ing.Večeřovi a  

zaměstnancům firmy HESTEGO s.r.o.



OBSAH

ÚVOD 10

1. VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 10

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 12

2.1  CO JSOU KURZOVÉ ROZDÍLY A JAK VZNIKAJÍ 12

2.2  JAK  SI VYBRAT KURZ 13

2.2.1  DENNÍ KURZ 13

2.3  OCEŇOVÁNÍ 16

2.4  KURZOVÉ ROZDÍLY PŘI NÁKUPECH A PRODEJÍCH CIZÍ MĚNY 16

2.5  DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY NA DOKLADECH V CIZÍ MĚNĚ 17

2.6.1  V BĚŽNÉM DNU  ÚČETNÍHO OBDOBÍ 18

2.6.2  ROZVAHOVÝ DEN NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ 19

2.7  PŘEDPOVĚDI VÝVOJE KURZU EURA 19

2.7.1  MĚNOVÁ RIZIKA 21

2.7.2  PROGNÓZY PRO ROK 2008 21

3. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 23

3.1  STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ FIRMY HESTEGO S.R.O. 23

3.1.1  HISTORIE FIRMY 23

3.1.2  POUŽÍVÁNÍ KURZŮ ČNB V HISTORII FIRMY 26

3.2  NÁSTIN POSTUPU ŘEŠENÍ 28

3.2.1  DPH A VLIV NA JEHO VÝŠI 28

3.2.2  KURZOVÉ ROZDÍLY VE VÝNOSECH A NÁKLADECH 28

4.VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 30

4.1  SHRNUTÍ SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ 30

4.1.1  DPH U VYDANÝCH FAKTUR FIRMY HESTEGO 30



4.1.2  KURZOVÉ ROZDÍLY VE VÝNOSECH A NÁKLADECH FIRMY HESTEGO 34

4.2  HLEDISKA PRO VÝBĚR METODIKY 35

4.3  NÁVRH ŘEŠENÍ 36

4.3.  VARIANTA I. MĚSÍČNÍ KURZ V ROCE 2007 36

4.3.2  VARIANTA II. DENNÍ KURZ V ROCE 2007 36

ZÁVĚR 39

SEZNAM LITERATURY 40

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 41

SEZNAM GRAFŮ 41

SEZNAM TABULEK 42



Úvod

V současné společnosti rostou požadavky na účetnictví a na pracovníky v tomto 

oboru (dále jen účetní). Základní normy pro vedení účetnictví jsou zakotveny 

v zákonech a u účetních se předpokládá vzdělání, vysoké morální kvality včetně ochoty 

a schopnosti neustále se učit a vzdělávat. 

Pro firmu HESTEGO je podstatné jakým způsobem zkresluje a ovlivňuje 

výsledek hospodaření firmy způsob zpracování kurzových rozdílů. Prioritou firmy je 

správné a pečlivé zobrazení hospodaření firmy. Tedy snížit vliv kurzových rozdílů na 

minimum při minimálních dalších nákladech firmy. S využitím poznatků studia chci 

analyzovat účtování kurzových rozdílů ve firmě HESTEGO a navrhnout opatření pro 

optimalizaci postupů
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1. Vymezení problému a cíl práce 

Účetnictví a jeho způsob zpracování může ovlivnit jak výsledky hospodaření 

firmy, tak i následně zdanění firmy. Vypovídací schopnost účetnictví může pomoci při 

řízení firmy. Objektivní a přesné výstupy z účetnictví firmy mohou pomoci zhodnotit a 

posoudit možnosti dalšího rozvoje firmy. I taková zdánlivě nevýznamná rozhodnutí o 

metodice a způsobech vedení účetnictví, pokud jsou vyjádřena číselně a srovnána 

s jinými možnostmi, mohou poskytnout obraz o vlivu a dopadu na zdanění firmy i o 

možných ušetřených nákladech firmy. Kurzové rozdíly a rozhodnutí jak je účtovat jsou 

jednou z těchto rozhodnutí. Podle zákona o účetnictví má každá firma a její účetní 

jednotka možnost sama si stanovit metodiku, postup a vnitřním předpisem nebo 

směrnicí popsat a definovat používání kurzů ČNB pro přepočet účetních dokladů, 

vedených v cizí měně. Dobrá vnitropodniková směrnice nejen zajistí věrné zobrazení 

skutečnosti, ale i usnadní práci zaměstnancům finanční účtárny. Pro každou účetní 

jednotku je výhodný jiný postup.  Kurzové rozdíly, ať už kladné nebo záporné, jdou 

přímo do výnosů nebo nákladů firmy, i když ve skutečnosti opravdovými výnosy nebo 

náklady nejsou. Snahou a cílem je omezit kurzové přepočty tak, aby náklady a výnosy 

byly ve výsledném součtu co možná nejblíže nule.

Dalším pohledem na kurzové rozdíly mohou být dopady jejich účtování na další 

doklady a následně výstupy z účetnictví. Při výpočtu ceny výrobků a služeb v eurech 

vycházejí z dohodnuté ceny, ale současně tuto cenu vykazují i v české měně včetně 

DPH. Při pohybu kurzu dochází i k pohybu rozdílů v hodnotě základu daně a DPH. Tak 

má způsob zpracování kurzových rozdílů ve firmě přímý vliv na výši odvodů DPH, 

náklady a výkazy. 
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Cíl práce:    

Hlavním cílem této práce je analýza metod oceňování majetku a závazků v cizích 

měnách a organizačních opatřeních, souvisejících s tímto oceňováním.  Porovnám dvě 

vybrané varianty účtování kurzových rozdílů a zhodnotím výhodnost a rozdíly. K jejich 

dosažení je potřeba postupně splnit několik dílčích cílů: 

 Seznámit se s teorií a jinými možnými způsoby účtování kurzových rozdílů.

 Provést analýzu účtování kurzových rozdílů v samotné firmě v její historii a 

současnosti

 Přepočítat DPH u vydaných faktur a srovnat obě varianty 

 Porovnat podíl kurzových rozdílů na ostatních finančních výnosech a nákladech 

a srovnat obě varianty

Svou bakalářskou prací chci přinést své firmě podklady pro nejvýhodnější volbu 

metodiky pro používání kurzů ČNB v účetnictví.
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2. Teoretická východiska práce 

Ke splnění prvního úkolu bylo nutné se seznámit se zákony a nařízeními, která 

vymezují a určují metodiku a způsoby používání kurzových rozdílů v účetnictví. V této 

souvislosti jsem zjistila, že většina literatury je zaměřena spíše na možné způsoby 

účtování, ale metodikou nebo možnostmi výběru se zabývá jen okrajově nebo používá 

zjednodušené modely. V praxi má každá firma jiné podmínky a její rozhodnutí je 

specifické a optimální právě jen pro ni. 

2.1  Co jsou kurzové rozdíly a jak vznikají

Podle českých zákonů je každá účetní jednotka povinna o všech účetních případech 

účtovat v české měně.1 Pokud účetní jednotka pracuje s cizí měnou, stává se rozdíl 

mezi zaúčtovanou položkou a její uhradou tzv. kurzovým rozdílem. Je potřeba stanovit 

pravidla používání a nakládání s cizí měnou. Kurzové rozdíly ovlivňují i další předpisy 

a zákony a to zejména 

 Devizový zákon č. 219/1995 Sb. 

 Zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb. 

 Pokyn D – 172 Ministerstva financí č.j. 181/84 691/1997

 Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

 Zákon  č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 Vyhláška 500

 Zákoník práce

 Zákon o rezervách 

S příchodem eura v naší zemi a s přechodem na euro se problém s kurzovými rozdíly 

bude týkat pouze tzv. třetích zemí. To jsou země mimo EU. Kurzové rozdíly se budou 

účtovat v rámci vývozů a dovozů do EU.

                                                  

1 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 24
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2.2  Jak  si vybrat kurz

ČNB vyhlašuje kurzy devizového trhu pro každý pracovní den s přesností na tři

desetinná místa. Každá účetní jednotka si může zvolit ze dvou alternativ:

 Denní kurz ČNB

 Pevný kurz platný rok, měsíc, týden nebo jiný časový úsek

„Pro účely ocenění může účetní jednotka použít pro přepočet cizí měny na českou 

měnu pevný kurz, kterým se rozumí kurz stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky 

na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, používaný 

účetní jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní 

období. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, použije 

účetní jednotka kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni 

období, pro které je pevný kurz používán. Při používání pevného kurzu může účetní 

jednotka tento kurz změnit „2

2.2.1  Denní kurz

Při stanovení denního kurzu je nutno upřesnit, jak jej bude firma používat. 

Například s jednodenním zpožděním, případně kdy kurz banky (při zpracování 

bankovních výpisů) bude upřednostněn před kurzem ČNB a podobně. Například při 

směně ve směnárně je možno dodržet kuz cizí měny podle dokladu a kurz, který 

stanovila směnárna.

                                                  

2 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb,část 4, §24, odst.7
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Výhody denního kurzu

o dochází k věrnému zobrazení skutečnosti, účetnictví v každém okamžiku přesně 

zobrazuje skutečnou hodnotu majetku firmy, aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a 

kopíruje tak vývoj cizí měny na trhu

o účetní jednotka nemusí vypracovávat systém podmínek pro určení a změny 

pevného kurzu a zajišťovat jeho realizaci a provádění v praxi

Nevýhody denního kurzu: 

o denní kurz zvyšuje počet účetních případů a množství účetních dokladů o 

kurzových rozdílech a tím zvyšuje náročnost zpracovávání účetních dokladů

2.2.2  Pevný kurz

Rozhodnutí používat pevný kurz má být podloženo pečlivě vypracovanou 

vnitropodnikovou analýzou, která stanoví zejména:

o období, jak dlouho bude kurz platit (při tomto rozhodování by účetní jednotka 

neměla zapomenout na požadavek věrného zobrazení skutečnosti a následně 

stanovit, zda bude používán stejný kurz po dobu jednoho týdne, dekády, měsíce, 

čtvrtletí, roku nebo jiného časového období. Toto rozhodnutí by se mělo opírat o 

předpokládaný vývoj kurzů. To nebývá snadné.)

o kurz kterého dne bude používán jako pevný – může se jednat např. o kurz 

prvního dne stanoveného období, kurz posledního dne předcházejícího období 

apod. 

o podmínky, za kterých může být pevný kurz změněn v průběhu stanoveného 

období –  zejména v případě dlouhého období pro používání pevného kurzu a při 

očekávaných velkých výkyvech kurzu může dojít v účetnictví k významnému 

zkreslení skutečnosti a je nutno ošetřit podmínky, za kterých bude pevný kurz 

změněn během stanoveného období. Proto si účetní jednotka může stanovit např. 

mezní přípustnou odchylku od pevného kurzu, po jejímž překročení by se 

začal používat nový pevný kurz. Velikost odchylky lze nejlépe stanovit 
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procentem z používaného pevného kurzu a její velikost je plně na uvážení účetní 

jednotky. Například může stanovit odchylku 10% od pevně stanoveného kurzu 

pro čtvrtletí. Pokud kurz ČNB překročí tuto odchylku bude jako pevný kurz brán 

kurz toho kde, kdy k odchýlení kurzu došlo až do konce období nebo do doby 

další změny, odchylky od stanoveného pevného kurzu.

Výhody pevných kurzů 

o nižší náročnost na zpracování

o není nutná aktualizace

o v rámci jednoho zvoleného období se zjednodušuje účtování, snižuje jeho 

četnost a nebezpečí chyb (například pokud během trvání pevného čtvrtletního 

kurzu vydaná faktura v cizí měně bude zaplacena nevznikají žádné kurzové 

rozdíly)

Nevýhody pevných kurzů

o zkreslení hodnoty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů (například převládají-li 

kurzové výnosy nad kurzovými ztrátami pro firmu to znamená zdaňovat výnosy, 

kterých ve skutečnosti nedosáhla)

o nutnost zavedení pravidel pro používání pevného kurzu a zajištění kontroly 

dodržování těchto pravidel 

Volba mezi denním a pevným kurzem není jednoduchá a musí vycházet 

z konkrétních podmínek každé účetní jednotky, zejména z charakteru a četnosti 

účtování o cizí měně. Firma má své priority a při volbě je zohledňuje. Také je potřeba 

přihlédnout k předpokládanému vývoji kurzů cizích měn, předvídat tento vývoj není 

snadné.
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2.3  Oceňování

Rozhodující účetní pravidla stanovuje zákon o účetnictví a na tento zákon dále 

navazuje vyhláška pro podnikatele (500/2002 Sb.), která se zaměřuje na pravidla 

sestavování účetní závěrky, vymezení některých položek účetních výkazů, vymezení 

směrné účetní osnovy a stanovuje i některé účetní metody a způsoby oceňování.

Pro účely ocenění může účetní jednotka použít pro přepočet cizí měny na českou měnu 

pevný kurz, kterým se rozumí kurz stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na 

základě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, používaný účetní 

jednotkou po předem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní 

období. Jako kurz devizového trhu, na jehož základě se pevný kurz stanoví, použije 

účetní jednotka kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k prvnímu dni 

období, pro které je pevný kurz používán. Při používání pevného kurzu může účetní 

jednotka tento kurz změnit svým vnitřním předpisem i v průběhu stanovené doby; v 

případech vyhlášení devalvace i revalvace české koruny musí být pevný kurz změněn 

vždy.3

2.4  Kurzové rozdíly při nákupech a prodejích cizí měny 

Některé účetní jednotky mají u své obchodní banky zřízen jen účet v české měně 

a přesto dochází např. od zahraničních obchodních partnerů k úhradám v cizí měně na 

tento účet. V tomto případě obchodní banka od účetní jednotky cizí měnu odkoupí a na 

její účet připíše korunovou hodnotu této transakce. Pro přepočet cizí měny na českou 

použije obchodní banka svůj kurz deviza – nákup platný v den transakce. Jedná se tedy 

o obchod mezi účetní jednotkou a bankou, přitom dokladem je bankovní výpis, 

případně příloha k tomuto výpisu (kreditní avízo, kde jsou zpravidla uvedeny údaje o 

částce v cizí měně, české měně, použitý kurz a výše poplatků za transakci).

Stejným způsobem se postupuje v případě, že účetní jednotka ze svého 

korunového účtu platí např. dodavateli určitou částku v cizí měně, kterou od své 

                                                  

3 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb,část 4, §24, odst.7
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obchodní banky nakoupí. Také tady je dokladem bankovní výpis případně s přílohou –

debetním avízem. V obou těchto případech může být cizí měna oceněna kurzem 

obchodní banky, která transakce provedla. 

Kurz obchodní banky však lze použít i v jiných případech než jsou transakce 

s obchodními partnery prostřednictvím běžného účtu, např. při převodech z korunového 

účtu na devizový a obráceně v rámci jedné účetní jednotky nebo při nákupu valut 

z korunového účtu na pokladnu a obráceně. Ve všech těchto případech dochází 

k nákupu nebo prodeji valut a deviz prostřednictvím obchodní banky a je tedy možné 

pro ocenění těchto transakcí v účetnictví použít její kurz. 4

Používání kurzů komerčních bank je možnost, nikoli povinnost a účetní jednotka 

může pro všechny nebo pro některé výše uvedené případy používat pevný nebo denní 

kurz ČNB. Přesný způsob používání by měla mít účetní jednotka stanovený 

vnitropodnikovou směrnicí.

2.5  Daň z přidané hodnoty na dokladech v cizí měně

„Pro účely tohoto zákona se pro přepočet cizí měny na české koruny použije 

kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící 

přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, popřípadě přiznat osvobození od daně s 

výjimkou přepočtu cizí měny na českou měnu pro účely stanovení základu daně při 

dovozu zboží podle § 38, kdy se použije kurz stanovený podle celních předpisů.“5

Přitom dovozem zboží je myšleno dovoz ze třetích zemí, tedy zemí mimo EU.

Podnik obchoduje s firmami nejen v ČR ale i v zahraničím, tedy platí své 

závazky v cizí měně, dostává ke zúčtování daňové doklady v cizí měně. Devizový 

zákon 6 neomezuje ani české firmy ve vzájemném obchodování pouze na českou měnu. 

Tak se stává, že nákupy a platby mezi českými firmami probíhají v cizí měně. 

                                                  

4 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb,část 4, §24, odst.6
5 Zákon o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb.
6 Devizový zákon č. 219/1995 Sb.
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Vydávané faktury jsou sice v eurech, ale daňový doklad musí splňovat všechny 

náležitosti podle ustanovení zákonů, platných v ČR. Takže takto vydaná faktura 

obsahuje ocenění, DPH a celou částku pohledávky podle svých vnitřních předpisů, které 

jsou s výše uvedenými předpisy v souladu a ocenění v české měně uvede na vystavený 

daňový doklad. Zákon o DPH 7 již žádné další metody oceňování základu daně a daně 

neuvádí a plně se na tyto předpisy spoléhá. 

Příjemce takového zdanitelného plnění musí akceptovat oceňovací metody 

vystavovatele daňového dokladu a základ daně i DPH zaúčtuje (pro evidenci DPH) 

v české měně v takové výši, jak je uvedeno na dokladu. Ovšem z pohledu svého 

účetnictví a svých oceňovacích metod zaúčtuje tento svůj závazek zároveň podle své 

vnitropodnikové směrnice. Tak vzniknou kurzové rozdíly.

2.6  Kurzové rozdíly z pohledu času

2.6.1  V běžném dnu  účetního období

Při zpracovávání dokladů s cizí měnou je použit kurz firmy (pevný nebo denní) a 

tím je doklad přepočítán na českou měnu. V případě nákupu nebo prodeje valut od 

banky nebo jiného prodejce (např.směnárny) je buď dodržen kurz banky a nebo i tento 

doklad je přepočítán firemním kurzem. Při platbě splátek půjčky nebo leasingu v eurech 

je možno použít firemní kurz, ale výhodnější je použít kurz předepsaný věřitelem a 

většina firem volí tuto možnost. V průběhu roku (účetního období) tak jsou obchody 

s cizí měnou  uzavírány, některé provedeny a zaplaceny. Současně je účtován i kurzový 

rozdíl při těchto obchodech. Pouze otevřené případy k rozvahovému dni zůstanou ke 

zúčtování kurzových rozdílů v tento den. Při postupném vzniku pohledávky či závazku 

se kurz, kterým se oceňují úbytky při splácení, vypočítává kurzem k rozvahovému dni. 

K rozvahovému dni je také proveden přepočet nesplacené částky. Pokud je závazek či 

pohledávka uhrazena pouze částečně, kurzový rozdíl se zjistí přepočtem zbývající 

neuhrazené částky kursem ČNB používaným ke dni částečné úhrady a částkou, která 

                                                  

7 Zákon o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb.
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zbývá po odečtení úhrady přepočtené na Kč kurzem používaným ke dni úhrady. 

Kurzový rozdíl se během účetního období nezjišťuje a přepočtu je podrobena až částka 

neuhrazená k rozvahovému dni. Při plné úhradě je rozdíl zjištěn na účtu dodavatelů 

nebo odběratelů jako rozdíl mezi korunovou hodnotou faktury a korunovou hodnotou 

úhrady.

2.6.2  Rozvahový den na konci účetního období

Při uzavírání účetního období postupují všechny účetní jednotky stejně. Podle 

zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví se k datu sestavení účetní závěrky majetek a 

závazky cizí měně přepočítávají kurzem ČNB platným k 31.12. 

„Účetní jednotky oceňují majetek a závazky 

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle § 25

b) ke konci rozvahového dne nebo jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka 

sestavuje, způsoby podle § 27, rovněž toto ocenění je povinna zaznamenat v účetních 

knihách“ 8

2.7  Předpovědi vývoje kurzu eura 

Kurzy devizového trhu jsou stanovovány Českou národní bankou na základě 

monitorování vývoje měn na mezibankovním devizovém trhu. Zveřejňované kurzy 

vybraných měn odpovídají tomu, jak se jednotlivé měny obchodovaly na devizovém 

trhu ve 14:15 místního času. Kurzy devizového trhu slouží ve smyslu zákona o 

účetnictví a dalších právních norem pro neobchodní účely (ohodnocování závazků a 

pohledávek, daňová a celní řízení apod.). Kurzy jsou stanovovány vždy s platností na 

aktuální den. Pokud je měna volně směnitelná, obchoduje se s ní na tzv. devizových 

trzích. Poptávka a nabídka měny pak určuje aktuální měnový kurz. Měnový kurz se 

může lišit každý den, každou hodinu, minutu a sekundu. V případě pohybu měnového 

kurzu na volném trhu rozlišujeme zhodnocení (apreciaci) a znehodnocení 

                                                  

8 Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb,část 4, §24, odst.2
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(depreciaci). Zhodnocení domácí měny znamená snížení počtu jednotek domácí měny, 

které musíme zaplatit za jednu jednotku zahraniční měny. Zvyšuje se cena domácí měny 

v jednotkách zahraniční. Např. pohyb české koruny z 26 CZK za euro na 25 CZK za 

euro je posílením. Obrácený pohyb je oslabením: za jednu jednotku zahraniční měny 

musíme zaplatit více jednotek domácí měny.

Každá firma, její účetní jednotka, si zvolí sama kurz, jaký bude používat. 

Rozhodnutí vychází z informovanosti a přehledu situace na finanční burze, četností 

účetních případů, finanční situace firmy, počtu zaměstnanců, kteří pracují s kurzovými 

rozdíly a konečně i z cílů a záměrů firmy.

Pro představu předkládám vývoj eura vůči koruně, tak jak jej předvídala a 

zveřejnila ČNB :
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Předvídat vývoj devizy na trhu je obtížné i pro renomované finanční znalce.

                                                  

9
Vývoj eura vůči koruně, zdroj: www.ČNB.cz, .[cit. 2007-02-11]
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2.7.1  Měnová rizika

Měnové riziko lze popsat jako možnost, že dojde ke změně hodnoty jednotlivých 

složek majetku, peněžních toků nebo závazků v důsledku změn měnového kurzu. Je to 

jeden z mnoha typů rizika, které podniku hrozí. Vyplývá především z podílu podniku na 

zahraničním obchodu, realizace věcných nebo kapitálových investic v zahraničí, 

případně ze získávání dluhového financování v cizích měnách. V posledních letech lze 

na měnových trzích pozorovat vysokou proměnlivost, jež může nepříznivě ovlivnit 

finanční výsledky nebo konkurenceschopnost firmy. Pokles příjmů z exportu, vyšší 

náklady na importované suroviny či zboží, anebo růst nákladů na správu dluhů - to jsou 

nejčastější problémy.

2.7.2  Prognózy pro rok 2008

Kvalifikované prognózy jsou většinou příliš obecné, proto jsem vybrala dvě 

nejzajímavější. Forex 10 je mezinárodní, globální, elektronický, vysoce standardizovaný 

trh s měnami, přístupný on-line 24 hodin denně. Obchoduje se na základě zálohy, kdy je 

požadován relativně malý vklad.11 Komentáře na těchto stránkách věří v nepříliš 

posilující dolar a růst ceny evropských měn, EUR i CZK.

Na webových stránkách České spořitelny její analytik David Navrátil v článku o 

vývoji CZK a EURa předvídá tři možné scénáře:

Prvním označuje jako „hladké přistání“ - oslabení dolaru bude posilovat korunu. 

Tomuto scénáři dává pravděpodobnost 60%.

Ve druhém scénáři označuje ho jako „vyšší růst“ -  v případě CZK by tento vývoj 

znamenal pohyb nad 28 CZK za EUR do poloviny roku a následné postupné posilování 

k 27 CZK za EUR. Tomuto scénáři dává pravděpodobnost 30%.

                                                  

10
Forex, neboli forign exchanges, označovaný též jako Mezinárodní devizový trh - obchodování s cizími měnami.

11
V ČR se obchoduje na stránkách http://www.e-burza.cz/
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Ve třetím scénáři předpokládá nejméně příznivý vývoj pro CZK, ta by také oslabila 

zhruba na 28,50-29 CZK za EUR. Tomuto scénáři dává pravděpodobnost 10%...“ 12

                                                  

12 Zdroj: www.csas.cz. dostupné z:
http://66.102.9.104/search?q=cache:mAzFth5KZLEJ:www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Special_2007_02_28.pdf+prognoz
a+eur&hl=cs&ct=clnk&cd=1&gl=cz .[cit. 2008-02-15]



23

3. Analýza problému a současné situace

Pracuji ve firmě HESTEGO s.r.o. Účetnictví firmy jsme přebírali po externí 

účetní firmě. Při zpracovávání dat jsem se setkala s mnoha problémy a nedořešenými 

postupy. Dokončili jsme rok ve stejném duchu, jak účetnictví zpracovávala firma před 

námi. Pevný kurz používaný vždy celý rok jsme změnili na měsíční, aby doba používání 

stejného kurzu více kopírovala stav a vývoj hodnoty cizí měny na trhu. Ve firmě 

HESTEGO možno pod pojmem cizí měna uvažovat v podstatě o operacích s eury. 

Nákup materiálu za anglické libry byl proveden v roce 2007 pouze dvakrát a 

v zanedbatelné výši v poměru k obratům v eurech. Ostatní cizí měny se v účetnictví 

firmy objevují pouze v souvislosti s pracovními cestami. Soustředíme se na výpočty a 

přepočty eurových obratů. 

3.1  Stručné představení firmy HESTEGO s.r.o. 

Firma HESTEGO s.r.o. je výrobní organizací zaměřenou na strojírenskou 

výrobu. Zaměstnává celkem 225 zaměstnanců. Společnost je řízena generálním 

ředitelem, který je i jednatelem společnosti.  Výrobní program, který charakterizuje 

společnost HESTEGO s.r.o., je v České republice ojedinělý. Výroba teleskopických 

krytů patří ve světě mezi obor, který svými nároky zvládá na světové úrovni jen 

omezený počet výrobců. Ke zvládnutí této výroby požívá firma vlastní know-how na 

konstrukci krytů. Oddělení konstrukce využívá výsledků vlastního vývoje, na některých 

projektech spolupracuje s technickými univerzitami v České republice.13

3.1.1  Historie firmy

Společnost byla založena v roce 1995 jako podnik se 30 zaměstnanci 

v pronajatých prostorách, pod názvem HENNIG-IDEAL s.r.o.. Podnik vyráběl 

ochranné komponenty pro pohyblivé součásti obráběcích strojů. Ve stejném roce zahájil 

podnik výrobu teleskopických krytů určených pro český trh. Společnost vlastnili dva 

                                                  

13 Výroční zpráva společnosti HESTEGO s.r.o. 2006.
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majitelé, každý z nich měl polovinu podílu na společnosti. V roce 1997 zahájila firma 

výrobu ocelových flexibilních kabelových nosičů, které byly určeny pro vývoz do 

Německa.  Během 10 let se firma postupně rozšiřovala a přemístila se do vlastních 

prostor. 

V roce 2001 společnost změnila majitele, došlo k odkoupení obchodního podílu 

od německého partnera. Z původního HENNING-IDEAL, s. r. o. vzniklo HESTEGO, s. 

r. o.  Po odkoupení obchodního podílu vzrostl základní kapitál na 4,1 mil. Kč a ve stejné 

výši se pohybuje dodnes. V roce 2001 výrobní část firmy přesídlila do vlastního nového 

výrobního závodu, kde se zásadně zvýšila produkce teleskopických krytů. K dalšímu 

rozšíření došlo v roce 2003, kdy byly zdvojnásobeny výrobní prostory a počet 

zaměstnanců. Došlo také k rozšíření výrobního sortimentu firmy. V roce 2005 byla 

přistavěna nová výrobní hala a zprovozněna nová prášková lakovna. 

Firma obchoduje na průmyslovém trhu, dodává své výrobky na zakázku výrobcům 

strojů. Svým technologickým vybavením je na vysoké úrovni a je dominantním 

dodavatelem na českém trhu. Dodává výrobcům do Německa, Rakouska, Itálie,  

Švýcarska, Finska, Polska, Slovenska a expanduje do Běloruska, Litvy,  Ruska a dalších 

zemí. Aktivně se účastní mezinárodních strojírenských veletrhů v Evropě a v Moskvě.

Současnou charakteristiku výrobního programu tvoří :

 teleskopické kryty, které chrání vodící plochy strojů proti nečistotám a 

mechanickému poškození vodících ploch strojů, zvyšuje se tak životnost stroje a 

zajišťuje větší bezpečnost při práci 

 stěrače jsou stírací systém, který chrání vodící plochy strojů, přispívá 

k zachování přesnosti a životnosti stroje

 nosiče kabelů jsou z pozinkovaného plechu vyrobené chrániče, které se skládjí

z nosného profilu a ocelového vodícího pásu. Nosiče kabelů jsou velmi ohebné a 

odolné vůči všem chladícím kapalinám a mazivům běžně užívaným na 

obráběcích strojích.

 kooperace firma nabízí vypalování plechových dílců, jejich ohýbání, nýtování, 

svařování a kvalitní úpravu povrchu broušením a závěrečným lakováním
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Společnost se každoročně účastní jako vystavovatel mezinárodních strojírenských 

veletrhů v Brně, v Moskvě, Kyjevě, Hannoveru a navštěvuje všechny významné 

veletrhy obráběcích strojů v Evropě. Získává tak aktuální informace o vývoji, 

novinkách a dění v oboru. Společnost každoročně zvyšuje svůj obrat a provádí aktivní 

exportní politiku s cílem patřit k nejvýznamnějším světovým výrobcům komponentů 

pro obráběcí stroje.

Vývoj firmy znázorněn na grafu růstu obratu v jednotlivých letech :
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3.1.2  Používání kurzů ČNB v historii firmy

Do roku 2005 používala firma pevný kurz – roční. Denní kurz ČNB používala 

pouze  u devizových účtů v bance. Od roku 2006 používá firma pro přepočet majetku a 

závazků v cizí měně  pevný  kurz ČNB platný vždy k prvnímu dni v měsíci.

Přehledný rozdíl kurzových nákladů a výnosů za jednotlivé roky :  
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Ve firemní účtové osnově tvoří největší část finančních nákladů a výnosů 

(skupina účtů 56 a 66) právě kurzové ztráty a kurzové zisky. Ostatní položky finančních 

nákladů jsou celkem zanedbatelné, až na úroky placené z bankovních úvěrů.

Pro přehlednost je podíl kurzových ztrát ve finančních nákladech za jednotlivé 

roky zachycen v tabulce v procentech :



27

Rozbor fina nčních ná kla dů 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

r o k y

úroky kurzové z tráty  os tatní f inanč ní náklady

Graf 5

Jak je patrno tvoří kurzové ztráty podstatnou část finančních nákladů firmy. V novém 

přehledu srovnáme podíl kurzových zisků ve finančních výnosech firmy.   
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Kurzové zisky tvoří největší část finančních výnosů.
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3.2  Nástin postupu řešení 

3.2.1  DPH a vliv na jeho výši

Z hlediska DPH nás bude zajímat obchodování  v eurech s českými firmami –

plátci DPH, protože při obchodování se zeměmi Evropské unie, s plátci DPH (VAT), se 

postupuje při vyčíslení DPH tzv. samovyměřením. Tedy z účtované ceny v cizí měně se 

vyměří DPH zároveň se provede odpočet DPH ve stejné výši. Výsledkem je nulové 

DPH. Proto se z hlediska DPH tímto obchodem nemusíme zabývat. S neplátci DPH 

(VAT) mimo EU firma HESTEGO neobchoduje. Také se ztrojnásobila odváděná částka 

DPH a je potřeba zvážit a spočítat, jaký vývoj by měla na vydaných fakturách v cizí 

měně DPH. 

3.2.2  Kurzové rozdíly ve výnosech a nákladech

V roce 2005 byly kurzové rozdíly v nákladech i výnosech ve firmě tak velké, že 

bylo přijato rozhodnutí o změně pevného ročního kurzu na nový měsíční kurz. Omezila 

se částka ve výnosech i nákladech a výsledný kurzový rozdíl kolísal kolem nuly. 

Přehled o zastoupení kurzových ztrát v nákladech je možná na první pohled malý, 

pouhá 2 %. Finanční částka, která tyto dvě procenta představuje v roce 2007 je 2,3 mil. 

Kč. 
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Podobná situace vzniká u výnosů :
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4.Vlastní návrhy řešení

4.1  Shrnutí současných problémů

Pro firmu HESTEGO je podstatné jakým způsobem zkresluje a ovlivňuje 

výsledek hospodaření firmy způsob zpracování kurzových rozdílů. Prioritou firmy je 

správné a pečlivé zobrazení hospodaření firmy. Tedy snížit vliv kurzových rozdílů na 

minimum při minimálních dalších nákladech firmy. Zpracovala jsem a přepočítala

účetní data, kde jsem nahradila měsíční kurzy kurzem denním. Zjištěné rozdíly srovnám 

navzájem a zjistím jaký dopad by měla změna kurzu pro rok 2007. Zajímá mne vliv na 

odvody DPH a podíl v nákladech a výnosech firmy.

4.1.1  DPH u vydaných faktur firmy HESTEGO

Odvod DPH firmy vzrostl spolu s obratem firmy:
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0

10 000

20 000

30 000

40 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

ro k y

K
č
 v

 t
is

.

V ý s ledek hos podaření Odv od DPH v  jednotlivý c h letech

Graf 9

Nejpřehledněji je situace vidět v souhrnné tabulce, kde jsem vyčíslila data za 

jednotlivé měsíce roku 2007. Jde o vydané faktury, které jsou v dohodnutých cenách 
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v eurech účtovány ekonomickým subjektům v ČR. Tedy na vydaných fakturách je 

základ daně i DPH odvozeno a vypočítáno měsíčním kurzem stanoveným směrnicí 

podniku HESTEGO. K těmto hodnotám jsem přiřadila nové, přepočítané hodnoty:

DP H na  vyda ných fa kturá ch v EURe ch
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Graf  10

Graf vychází z dat tabulky č. 1(hodnoty jsou v Kč) :

Měsíce roku 2007

Vydané faktury

v € DPH pevný 

měsíční kurz

Vydané fakturyv €

DPH přepočítáno

denním kurzem

1 1 574 677 1 598 938

2 1 333 929 1 342 247

3 1 889 356 1 871 884

4 1 623 878 1 632 020

5 1 726 843 1 734 573

6 1 813 677 1 837 131

7 1 625 747 1 593 770

8 1 297 963 1 282 282

9 1 993 327 1 988 654

10 1 931 284 1 908 554

11 2 124 295 2 089 649

12 1 380 837 1 384 259

Součet odvodů DPH 20 315 813 20 263 960

rozdíl na odvodech DPH 51 853

Tab.č.1
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Z tabulky i grafu je jasný rozdíl na odvodu DPH za celý rok 2007 a to 52 tis.Kč, 

které bychom ušetřili při používání denního kurzu ČNB. Tento rozdíl se dá při 

celkových objemech hodnotit jako zanedbatelný.

DPH na přijatých fakturách v eurech je evidováno podle došlé faktury. 

Přepočítávání došlých faktur a jejich DPH je bezpředmětné, protože v případě došlé 

faktury od českého platce dodržujeme DPH vyměřené na došlé faktuře. V případě došlé 

faktury ze zemí EU vypočítáme tzv. samovyměřením. Došlá faktura z EU neobsahuje 

DPH a firma HESTEGO sama podle svého kurzu vypočítá DPH, které si současně i 

odpočte a výsledné DPH je pak ve výši nula. Změna používaného kurzu ovlivní pouze 

základ daně, který se objeví v nákladech firmy.

Pro představu o jak velký podíl v celkovém množství a obratu faktur jde jsem 

sestavila jednoduché tabulky:
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Z grafů je zřejmé, že se počet faktur, vydaných v eurech zvětšuje a narůstá spolu 

s počtem faktur v korunách. Počet případů v eurech roste rychleji. Při porovnání objemu 

fakturovaných peněz, obratu faktur, vidíme také zvětšující se množství obchodních 

případů, které probíhají v eurech.
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4.1.2  Kurzové rozdíly ve výnosech a nákladech firmy Hestego 

Přepočítáním nákladů a výnosů firmy denním kurzem se stav výnosů zvýšil. 

Přitom náklady rostou pomaleji (největší část nákladů jsou mzdy a ty nejsou ovlivněny 

kurzem). Pro firmu to znamená větší zisk a odvody daní. Při obratu firmy 315 mil. Kč je 

to částka přibližně 330 tis. Kč. O tuto částku by se zvýšil hospodářský výsledek firmy. 

Společnost HESTEGO má zájem o věrné a poctivé zobrazení skutečných nákladů a 

používáním denního kurzu ČNB by tyto výsledky zkreslilo.

2 007 přep.2007

spotřeba materiálu 102 620 517 102 832 941

spotřeba energie 6 211 439 6 211 439

spotřeba ostat.dodávek 126 988 127 251

prodané zboží 18 447 024 18 485 209
opravy a udržování 2 144 286 2 148 725
cestovné 909 309 911 191
náklady na reprezentaci 455 693 455 693
ostatní služby 34 120 005 34 190 633
mzdové náklady 62 524 150 62 524 150
zákonné sociální poištění 22 302 029 22 302 029
zákonné soiální náklady 2 081 579 2 081 579
ostatní sociální náklady 185 433 185 433
daň silniční 35 175 35 175
daň z nemovitosti 51 601 51 601
ostatní daně a poplatky 15 469 15 469
zůstatková cena prodaného 
DM 112 331 112 331
prodaný materiál 837 219 838 952
dary 1 127 551 1 127 551
smluvní pokuty 45 000 45 000
ostatní pokuty a penále 7 284 7 284
odpis pohledávky 83 701 83 701
ostatní provozní náklady 916 367 918 264
manka a škody 114 546 114 546
odpisy 12 772 850 12 772 850
tvorba zákonných.oprav.pol. 298 540 298 540
tvorba opravných položek 275 752 275 752
úroky 2 313 560 2 318 349
kurzové ztráty 4 438 566 4 447 754
ostatní finanční náklady 662 216 663 587
dań z příjmu 12 908 640 12 908 640

suma 289 144 820 289 491 620
Tab.č.2
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2 007 přep.2007
tržby za vlastní výrobky 287 113 030 287 707 354
tržby z prodej služeb 4 699 473 4 709 201
tržby za zboží 23 324 594 23 372 876
změna stavu nedok.výroby 476 270 476 270
změna stavu polotovarů 57 246 57 246
změna stavu výrobků 216 249 216 249
aktivace materiálu a zboží 76 345 76 345
tržby z prodeje DM 35 000 35 072
tržby z prodeje materiálu 6 953 934 6 968 329
jiní provozní výnosy 3 646 905 3 654 454
úroky 227 807 228 279
kurzové zisky 3 334 797 3 341 700
ostatní finanční výnosy 428 946 429 834

suma 330 590 596 331 273 208
Tab.č.3

v tis.Kč skutečný přepočítaný
náklady 289 145 289 492
výnosy 330 591 331 273

zisk 41 446 41 782
rozdíl 336

Tab.č.4

4.2  Hlediska pro výběr metodiky

Každá firma sleduje své náklady a má snahu snižovat je tam, kde je to 

ekonomicky nevýhodné a je možnost ušetřit. Časový úsek, který si firma stanoví pro 

používání kurzu ČNB záleží jen na ní. Nejdelší časový úsek, jaký může být použit je 

rok a nejkratší jeden den. Roční kurz se v historii firmy používal, byl nepřesný, 

zkresloval a nadhodnocoval náklady firmy. Kratší časový úsek, tedy měsíc, se zatím 

osvědčil. Používání denního kurz by bylo nejpřesnější, ale taky náročnější pro práci 

zaměstnanců firmy. Nejdůležitějším hlediskem pro firmu zůstává přesné zobrazení a 

zachycení probíhajících procesů a náklady ve formě kurzových ztrát nejsou náklady 

v pravém slova smyslu. Rozdíl mezi kurzovými zisky a ztrátami snížit na minimum 

proto zůstává prioritou.
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4.3  Návrh řešení

4.3.  Varianta I. Měsíční kurz v roce 2007

Stávající stav – používání pevného měsíčního kurzu. Kurzy jednotlivých měn 

jsou stanoveny na období jeden měsíc jako pevné na základě kurzu vyhlášeného ČNB k 

prvnímu dni v měsísi. Vyhlášený kurz platí po celé toto období. 

Tímto dnem je u:

 vystavených faktur den zdanitelného plnění

 přijatých tuzemských faktur přijetí faktury

 zahraniční faktury den vystavení faktury

 půjček den jejich přijetí či poskytnutí

 úvěrů den jejich poskytnutí

 cestovních příkazů den ukončení služební cesty

 zálohy den uskutečnění platby

 dlouhodobého finančního majetku v cizích měnách den uskutečněného 

zdanitelného plnění

 zůstatku pokladny, bankovního účtu k rozvahovému dni

Požívání toho kurzu se nám zatím osvědčilo.

4.3.2  Varianta II. Denní kurz v roce 2007

Nový způsob účtování cizí měny: hodnoty cizích měn budou přepočítávány k 

okamžiku vzniku účetního případu denním kurzem vyhlašovaným ČNB. Kurzy budou 

stanoveny dle dále uvedených druhů účetních případů u:

 vystavených faktur ke dni zdanitelného plnění 

 přijatých faktur ke dni přijetí faktury

 půjček ke dni jejich přijetí či poskytnutí

 úvěrů ke dni jejich poskytnutí
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 cestovních příkazů ke dni ukončení služební cesty, v případě, že služební cesta 

není k rozvahovému dni ukončena, pak za dosud uskutečněnou část služební 

cesty k rozvahovému dni

 zálohy ke dni uskutečnění platby

 dlouhodobého finančního majetku v cizích měnách ke dni uskutečněného 

pohybu

 zůstatku pokladny, bankovního účtu k rozvahovému dni

Kurzy vyhlašované ČNB daného dne budou použity pro ocenění cizích měn 

k okamžiku uvedenému v předchozích bodech již pro den, v kterém byly vyhlášeny. Při 

úhradě (nebo postoupení) pohledávky, při úhradě závazku v cizí měně a hrazeného v Kč 

je také zjišťován kurzový rozdíl, a to jako rozdíl mezi hodnotou pohledávky či závazku 

zjištěný v Kč k rozhodnému dni a hodnotou úhrady v Kč. Hodnota úhrady je částka 

odepsaná z korunového bankovního účtu bez poplatků nebo z korunové pokladny. 

Tabulka č. 5 uvádí kurzové zisky a ztráty po měsících za jednotlivé roky

      rok 2003       rok 2004       rok 2005       rok 2006       rok 2007

měsíc
účet 
563

účet 
663

účet 
563

účet 
663

účet 
563

účet 
663

účet 
563

účet 
663

účet 
563

účet 
663

1 51 101 3 61 21 2 39 2 162 193

2 15 81 6 40 75 1 168 166 189 317

3 14 31 20 109 164 5 150 464 211 298

4 6 21 18 18 64 4 30 10 124 91

5 63 9 57 68 41 94 91 28 98 90

6 36 8 150 15 97 51 83 35 92 106

7 25 55 93 26 52 38 40 49 242 483

8 38 66 112 12 206 118 17 41 283 231

9 13 72 99 19 204 63 57 18 435 306

10 45 100 197 19 78 32 68 47 390 171

11 12 29 117 1 125 35 131 46 430 283

12 77 316 2 088 301 672 51 1 097 989 1 782 766

celkem 395 890 2 959 689 1 800 493 1 972
1 

896 4 439 3 335

rozdíl zisk 495 ztráta -2 270 ztráta -1 307 ztráta -75 ztráta -1 104

používaný 
kurz roční roční roční 

      
měsíční 
kurz

      
měsíční 
kurz

Tab.č.5
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Při úhradě z devizového účtu nebo z valutové pokladny je korunová hodnota 

stanovena dle kurzu ČNB vyhlášeného ke dni úhrady. Totéž platí při zápočtu. 

Požíváním tohoto kurzu v roce 2007 bychom sice ušetřili 53 tis.Kč na odvodech 

DPH, ale ve výnosech firmy by se objevila částka kolem 300 tis.Kč, kterou bychom 

museli zdanit sazbou 22% (tj. 66 tis. Kč).
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Závěr

Hlavním cílem práce bylo srovnat dvě vybrané varianty účtování kurzových 

rozdílů ve firmě Hestego, zhodnotit výhodnost s ohledem na specifickou výrobu na 

zakázku. K jejich dosažení bylo potřeba splnit postupně několik dílčích cílů:

o Seznámit se s teorií a jinými možnými způsoby účtování kurzových rozdílů. 

o Provést analýzu účtování kurzových rozdílů v samotné firmě v její historii a 

současnosti

o Přepočítat DPH u vydaných faktur a srovnat obě varianty 

o Porovnat podíl kurzových rozdílů na ostatních finančních výnosech a nákladech 

a srovnat obě varianty

Při přistoupení na variantu 1 – používání zaběhlého systému pevného kurzu 

(měsíční) nedochází k žádné změně, zaměstnanci používají kurz, který je pevně 

nastavený v systému Helios po dobu jednoho měsíce. Vydané faktury uhrazené v tomto 

měsíčním období nemají kurzové rozdíly. Rozdíl – možné ušetřené zdroje -  na odvodu 

DPH za rok 2007 je vyčíslen na sumu 53 tis.Kč. Vývoj kurzu je kopírován s asi 

měsíčním zpožděním.

Při přistoupení na variantu 2 – používání denního kurzu ČNB  vzniká firmě náklad 

se zaučením  stávajících zaměstnanců a přijetím nových zaměstnanců a ve výnosech 

firmy se objeví kurzový zisk ve výši 300 tis. Kč. Také je zde větší možnost nepřesnosti 

při zpracování dokladů. Vývoj kurzu ČNB je v tomto případě identický s kurzem 

podniku.

Srovnání obou variant bylo předloženo vedení firmy, aby rozhodla o způsobu, jak 

pracovat s kurzovými rozdíly v dalším roce. Rozhodnutí, jak dále účtovat kurzové 

rozdíly ve firmě Hestego, bude specifické právě pro tuto vybranou firmu Hestego a 

budou muset být zohledněna i další hlediska, možnosti a priority firmy. Tato práce je 

současně i návodem pro rozhodnutí v budoucích letech, pokud firma Hestego bude řešit 

tento problém a bude zvažovat možnosti a přínosy.
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