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10 PROBLÉMY S CIZÍ MĚNOU

Cizí měna účetním často komplikuje život. Vyplývá to ze skutečnosti, že účetní 
předpisy, požadavky zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 
„ZDPH“ nebo „zákon o DPH“), a také i zákoníku práce se pro práci s cizí měnou 
často liší. Dochází tedy k tomu, že jeden a týž případ může být pro různé účely 
přepočítáván odlišnými kursy. Jiným kursem pro účely účetnictví, jiným kursem 
pro účely DPH atp. Není divu, že jsou cizoměnové případy zdrojem nejasností 
a častých chyb. Bohužel však nejsou natolik neoblíbené, aby k těmto cizoměnovým 
případům účetní přistupovali s odpovídajícím respektem.

Ke snížení chyb nevede bohužel ani použití techniky v podobě sofi stikovaných 
softwarů. Čím více za účetní pracuje účetní program, tím více svádí k nepozornosti 
či bezmyšlenkovité editaci dokladů.

PŘÍKLAD

Účetní přijme zahraniční fakturu z USA a zaúčtuje ji kursem dle zákona o účetnictví. 
Předpokládejme používání denních kursů ČNB. Zde postupuje účetní zcela správně.

Účetní chce následně provést zdanění DPH a zároveň uplatnit nárok na odpočet DPH 
a použije pro tento účel speciální funkci programu. Software pochopitelně není scho-
pen určit, jaký kurs je potřeba použít pro účely DPH (v tomto případě celní kurs) a pou-
ze předběžně nabídne kurs odpovídající zadání hodnot v účetním dokladu. Nezname-
ná to však, že má být tento kurs použit i pro účely DPH. Software naopak očekává, že 
uživatel v případě potřeby provede změnu kursu ručně. A zde nastává kámen úrazu.

V  době, kdy nám výrobci ekonomických software vnucují myšlenku, že jejich soft-
ware v podstatě nevyžaduje žádné zvláštní znalosti či zkušenosti, neznalá či nezku-
šená účetní žádné upozornění programu obvykle nečte a předpokládá, že software 
zvládne vše sám. Samozřejmě, účetní má naprostou pravdu. Software situaci zvládne. 
Bohužel s  daňovou chybou v  podobě použití špatného kursu, neboť při správném 
postupu měla účetní změnit kurs pro výpočet DPH ručně tak, aby odpovídal požadav-
kům na přepočet cizí měny dle zákona o DPH. 

10.1 Použití správného kursu

Vezměme tedy za svou informaci, že účetnictví, zákon o DPH i zákoník práce mají 
každý svůj život s vlastními pravidly, nevyjímaje pravidla pro přepočet případů 
vyjádřených v cizí měně.

CHaO.indb   85CHaO.indb   85 3.5.2019   15:37:493.5.2019   15:37:49



86

Část II  Nejčastější oblasti chyb

Tabulka

Účel použití přepočtů z cizí měny Zdroj informací

Účetnictví

§ 4 odst. 12 ZÚ
§ 24 ZÚ
§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ČÚS č. 001
ČÚS č. 006
Koordinační výbor č. 79/12.10.05

DPH
§ 4 ZDPH
§ 38 odst. 4 ZDPH
§ 42 odst. 7 ZDPH

Daň z příjmu
§ 38 ZDP
Pokyn GFŘ D-22 k § 23 odst. 2 bod 3 ZDP

Cestovní náhrady § 183 a 184 zákoníku práce

10.2 Cizí měna v účetnictví

Jedním ze základních požadavků zákona o účetnictví je vedení účetnictví v peněž-
ních jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchod-
ních korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (dále 
jen „cenný papír“) a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích 
měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost 
platí i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, 
 kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně (§ 4 odst. 12 ZÚ).

Upozornění na častý výskyt chyby

Účetní jednotka působí se svou činností výhradně na území České republiky. 
Po první zahraniční pracovní cestě donese zaměstnanec cizoměnové doklady (fak-
tury) do účtárny a paní účetní váhá, jak doklady zaúčtovat. Vzhledem k tomu, že ví 
o povinnosti účtovat v českých korunách, zaúčtuje doklady již v přepočtené část-
ce dle denního kursu ČNB, tj. v českých korunách. Údaj o hodnotě v cizí měně 
do účetnictví n euvede.
Účetní porušila § 4 odst. 12 ZÚ, neboť u závazků je povinna zaevidovat nejen hod-
notu přepočtenou na českou měnu, ale také použít cizí měnu.

Chybný zápis

Datum Text Částka v CZK

27. 11. 2016 Ubytování, 1 noc 1 487,20

Chybný zápis

Datum Text Částka v CZK

27. 11. 2016 Ubytování, 1 noc (55 EUR) 1 487,20
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Správný zápis

Datum Text Měna Částka v měně Částka v CZK

27. 11. 2016 Ubytování, 1 noc EUR 55 1 487,20

10.2.1 Druhy kursů pro přepočet měny

Požadavek ZÚ je tedy takový, že má-li účetní zaúčtovat cizoměnový případ, je nut-
no evidovat obě hodnoty, jak hodnotu v českých korunách, tak i hodnotu v cizí 
měně. Zákon o účetnictví však připouští možnost volby způsobu přepočtu z cizí 
měny na CZK dle rozhodnutí účetní jednotky pro účetní případy účtované v průbě-
hu účetního období. Účetní jednotka může zvolit, zda bude používat pro přepočet 
k okamžiku uskutečnění účetního případu:

 ■ denní kurs ČNB (§ 24 odst. 6 ZÚ),
 ■ pevný kurs ČNB (§ 24 odst. 7 ZÚ),
 ■ kurs, za jaký byla cizí měna nakoupena či prodána (§ 24 odst. 6 ZÚ).

Výjimkou jsou pouze případy dle § 24 odst. 8 ZÚ (pro banky, zdravotní pojiš-
ťovny atd.).

Setká-li se účetní jednotka s měnou, pro kterou ČNB denně nezveřejňuje kurs, 
má pak na výběr ze dvou variant. První z variant znamená zjistit emisní kurs této 
nevšední měny a přes kurs dolaru či eura přepočítat hodnotu následně na české ko-
runy. Druhou variantou je použití vyhlašovaného kursu ČNB, který ČNB zveřejňuje 
pro tyto nevšední měny jednou měsíčně (§ 24 odst. 9 ZÚ). 

K poslednímu dni účetního období (rozvahovému dni) je účetní jednotka po-
vinna provést přepočet denním kursem ČNB vyhlášeným k tomuto rozvahovému 
dni.

Vzhledem k tomu, že volba metody pro použití kursu je na rozhodnutí účetní 
jednotky, důležitou roli zde zaujímá vnitřní směrnice účetní jednotky. Největším 
problémem je obvykle neexistence vnitřní směrnice, tzn. i absence údajů o pou-
žitých metodách a postupech, způsoby přepočtu z cizí měny nevyjímaje. V řadě 
případů pak vzniká během přepočtů chaos a použití nesprávných kursů.

PŘÍKLAD

Účetní není příliš zdatná v  nakládání s  cizoměnovými doklady a  vzhledem k  tomu, 
že se v účetní jednotce tyto případy vyskytují zcela výjimečně, nijak zásadně se této 
problematice nikdy nevěnovala. Vnitřní směrnici účetní jednotka nemá. V únoru 2016 
účetní fi rmy použila pro ojedinělý cizoměnový doklad denní kurs ČNB, jehož zjiště-
ní pro účetní nebyl problém. V prosinci 2016 se však ředitel fi rmy neočekávaně vy-
dal na dvoutýdenní zahraniční obchodní cestu a dovezl tučnou hromádku účtenek 
na různá drobná vydání. Účetní přemýšlela u kávy, jak s hromádkou dokladů naloží. 
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Vzhledem k počtu dokladů se rozhodla, že použije kurs pevný (roční), neboť je to pro 
ni jednodušší. Tak i provedla přepočet. 

Pokud se má postupovat správně, je potřeba zajistit stálost použitých metod, včetně 
způsobu přepočtu cizí měny. Jestliže účetní jednotka nemá vnitřní směrnici, je mini-
málně nutné, aby se cizí měny přepočítávaly v průběhu období stejným způsobem. 
Jestliže v průběhu roku byl použit přepočet denním kursem ČNB, pak je nutno dodržet 
zvolenou metodu i pro doklady, které donesl ředitel fi rmy na konci roku. Bez  ohledu 
na pracnost úkonů. Do budoucna je vhodné doporučit zpracování vnitřní směrnice.

10.2.1.1 Kurs denní dle § 24 odst. 6 ZÚ

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají kursem devizového trhu 
vyhlášeným ČNB, a to k okamžiku uskutečnění účetního případu, příp. ke dni 
rozvahovému či k jinému okamžiku, ke kterému se účetní závěrka sestavuje. Spolu 
s těmito operacemi vznikají kursové rozdíly, které mohou být účtovány do nákladů, 
výnosů, ale také do vlastního kapitálu (např. nerealizované kursové rozdíly u zajiš-
ťovacího účetnictví). 

V případě, kdy nakupujeme či prodáváme cizí měnu za českou měnu, můžeme 
použít kurs, za který byly tyto měny nakoupeny či prodány. Účetní jednotka 
tedy může využít i kurs té banky, s níž směnu uskutečňuje. 

Doporučení

Pro usnadnění lze doporučit použití kursu, za který byla měna nakoupena či prodána 
(kurs příslušné směnárny nebo banky), neboť dochází k eliminaci vzniku kursových roz-
dílů. Jediným kursovým rozdílem by pak byl kursový rozdíl vzniklý k rozvahovému dni. 
Ke stejnému efektu dojde, přijme-li účetní jednotka úhradu cizoměnové faktury 
na svůj CZK běžný účet, například z důvodu, že běžný účet vedený v cizí měně vů-
bec nemá. Přijaté peníze jsou tedy přepočteny na CZK přímo bankou a kursový roz-
díl vznikne jako rozdíl mezi přepočtenou hodnotou pohledávky a hodnotou úhrady 
na CZK účet. Výše kursového rozdílu je tedy ovlivněna kursem, za jaký banka cizí 
měnu nakoupila či prodala. 

Problém u denních kursů ovšem způsobuje, jaký vlastně použít, neboť ČNB 
zveřejňuje aktuální kurs pro daný den až v 14:30 hod. Účetní jednotka, jejíž účetní 
či ekonomický systém je schopen v okamžiku vystavení dokladu online zkontro-
lovat aktuálně platný kurs, by tedy měla u jednoho a téhož dne a jednoho a téhož 
typu dokladu (např. u vydaných faktur) dva různé kursy. U faktur vystavených 
před 14:30 hod. by systém pracoval s kursem, který je do této hodiny k dispozici, 
tj. s kursem předešlého dne. Zatímco u faktur vystavených po 14:30 hod. by systém 
již operoval s nově vyhlášeným (a aktuálním) kursem ČNB.

Kurs vyhlášený v 14:30 hod. je však účinný pro celý příslušný kalendářní den, a to 
s přihlédnutím k tomu, že uživatelé kursu dostávají informaci s půldenním zpožděním. 
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Podle sdělení Ministerstva fi nancí čj. 282/2 361/2002, o používání devizových 
kursů ČNB v účetnictví, lze v době před vyhlášením směnného kursu devizového 
trhu ČNB účinného pro příslušný den použít pro účely oceňování cizoměrných hod-
not v účetnictví devizové kursy přechozího dne, s výjimkou rozvahového dne nebo 
jiného okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

Pouze u účetních jednotek, které zadávají do systému doklady zpětně, nebude 
tato skutečnost činit problém, neboť již bude schopná zjistit kurs platný pro daný 
den, byť byl tento kurs vyhlášen až v 14:30 hod.

Zejména u větších fi rem bude zřejmě nevyhnutelné používat při způsobu přepo-
čtu denním kursem kurs předchozího dne. 

10.2.1.2  Kurs u cizí měny s nevyhlašovaným denním

devizovým kursem

Zákon o účetnictví ošetřuje v § 24 odst. 9 ZÚ přepočet u kursů, u nichž není vyhla-
šován kurs devizového trhu denně. V těchto případech lze použít přepočet kursem 
mezibankovního trhu pro tuto měnu k USD nebo EUR a kursu devizového trhu 
vyhlášeného ČNB pro USD nebo EUR. Lze použít taktéž poslední známý kurs vy-
hlášený ČNB, s výjimkou účetních jednotek vyloučených dle § 24 odst. 8 ZÚ. 

10.2.1.3  Kurs pevný dle § 24 odst. 7 ZÚ

Dle § 24 odst. 7 ZÚ může účetní jednotka stanovit vnitřním předpisem použití pev-
ného kursu, který vychází z kursu devizového trhu vyhlášeného ČNB k prvnímu dni 
období, po které je pevný kurs používán. Účetní jednotka se rozhodne, po jakou dobu 
bude tento pevný kurs používat (měsíc, dekáda, rok atp.) s tím, že maximální doba 
období je jedno účetní období. V průběhu období může účetní jednotka pevný kurs 
změnit, a to opět vnitřním předpisem. Při vyhlášení devalvace či revalvace české 
koruny musí být změněn pevný kurs vždy. 

Změnu účetní metody by dle § 4 odst. 15 ZÚ neměla účetní jednotka provádět 
v průběhu účetního období. 

U pravidel pro pevný kurs nutno pamatovat na výluky dle § 24 odst. 8 ZÚ pro 
určité typy subjektů (účetní jednotky s bankovní licencí, obchodníci s cennými pa-
píry, penzijní fondy aj.).

Upozornění na častý výskyt chyby

Všimněme si, že § 24 odst. 7 ZÚ hovoří o kursu vyhlášeném k prvnímu dni obdo-
bí, nikoli k prvnímu pracovnímu dni! Je-li prvním dnem období 1. leden, tj. státní 
svátek, pro tento den je platný kurs ten, který byl vyhlášen k poslednímu pracovní-
mu dni prosince roku předešlého.
Upozorňuji též na skutečnost, že v některých případech je pro účely DPH používán 
kurs platný k prvnímu pracovnímu dni v roce, což může řadu účetních mást. Jde 
o rozdílný pohled na přepočty pro účely účetnictví a pro účely DPH.

CHaO.indb   89CHaO.indb   89 3.5.2019   15:37:503.5.2019   15:37:50



90

Část II  Nejčastější oblasti chyb

Různý pohled na přepočty cizí měny pro účely účetnictví a pro účely DPH skuteč-
ně může způsobovat potíže. Je nutno pečlivě rozlišovat, pro jaké účely přepočet 
řešíme.

10.2.1.4 Stanovení pevného kursu kvalifi kovaným odhadem

Ačkoli zákon o účetnictví ponechává jistou volnost ve výběru způsobu přepočtu, 
účetní jednotka musí dodržet zákonné požadavky u zvoleného způsobu přepočtu. 
Jestliže v případě volby použití pevného kursu zákon předepisuje použití kursu de-
vizového trhu vyhlášeného ČNB, nelze pevný kurs stanovit jakkoli jinak, tedy 
ani kvalifi kovaným odhadem.

10.2.2 Účtování kursových rozdílů

Kursové rozdíly jsou účtovány do nákladů, výnosů či vlastního kapitálu. V přípa-
dech postupného splácení závazků a pohledávek a pohybech na účtech peněz a pe-
něžních ekvivalentů můžeme kursový rozdíl zaúčtovat až k rozvahovému okamžiku 
v rámci sestavování účetní závěrky. Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů, 
které účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou nebo metodou ekvivalence, jsou 
součástí přecenění (§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 

Upozornění na častý výskyt chyby

Používá-li účetní jednotka například tzv. zajišťovací účetnictví (nebo jiný zajišťo-
vací nástroj proti měnovému riziku), vzniklý kursový rozdíl musí účtovat rozva-
hově, nikoli na účty nákladů a výnosů (§ 60 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). 
Zajišťovací účetnictví je zajišťovací nástroj proti měnovému riziku a kursové rozdí-
ly takto vzniklé jsou nerealizované. To však neznamená, že všechny nerealizované 
kursové rozdíly jsou účtovány na rozvahové účty. 

Mimo obecná ustanovení zákona o účetnictví lze pro účtování kursových rozdílů 
využít ČÚS č. 006, který obsahuje doporučené postupy účtování kursových rozdílů.

Český účetní standard č. 006 v bodě 2.3 říká, že kursové rozdíly nevznikají 
při:

 ■ oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka 
bude plnit dlužník jiný,

 ■ dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněž-
ních prostředků s výjimkou změny na české koruny,

 ■ splácení peněžitých vkladů do obchodních korporací.

Upozornění na častý výskyt chyby

Dojde-li ke změně věřitele, tzn. v případech postoupení pohledávek apod., nejde 
v žádném případě o nový účetní případ. Jde o stále stejnou pohledávku, oceněnou 
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a přepočtenou původním kursem k okamžiku uskutečnění účetního případu. Jediná 
změna nastane v osobě, která má nárok na úhradu.

Upozornění na častý výskyt chyby

Dohodnou-li se smluvní strany na změně měny pohledávky, provedou změnu měny 
kursem, který byl platný k původnímu dni uskutečnění účetního případu. Opět zdů-
razňuji, že nejde o vznik nového účetního případu. Z logiky vyplývá, že ani v tomto 
případě nevznikne kursový rozdíl, jak koneckonců uvádí ČÚS č. 006.

Upozornění na častý výskyt chyby

Účetní jednotka eviduje pohledávku v cizí měně. Odběratel se z nějakých důvo-
dů rozhodne uhradit pohledávku v CZK. Účetní jednotka, která fakturu vystavi-
la, nemá nejmenší tušení, jak se odběratel dostal k částce, kterou následně uhradil 
v CZK. V žádném případě nejde o kursový rozdíl! V tomto případě jde o jinou situa-
ci, než kdyby odběratel uhradil fakturu v cizí měně na CZK běžný účet dodavatele 
a pouze banka by si hodnotu cizí měny přepočetla na CZK. Jediným východiskem, 
jak se v účetnictví zbavit zbývající (neuhrazené) částky pohledávky, je její odpis, 
a to daňově neúčinný.

10.2.3 Den uskutečnění účetního případu 

Časté chyby vznikají, když účetní u dokladů ze zahraničí nerozlišuje okamžik usku-
tečnění účetního případu a okamžik vzniku povinnosti přiznat daň z titulu DPH. 
Tyto dva časové údaje se určují odlišně, každý dle svého právního předpisu a špatné 
použití některého z těchto dvou okamžiků znamená účetní či daňovou chybu.

Český účetní standard č. 001 v bodě 2.4.3 sděluje, že pro potřeby oceňování 
pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik 
uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury 
nebo obdobného dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu.

PŘÍKLAD

Smluvní strana obchodní transakce Okamžik uskutečnění účetního případu

Dodavatel Den vystavení dokladu

Odběratel Den přijetí dokladu
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Část II  Nejčastější oblasti chyb

Upozornění na častý výskyt chyby

Chybné stanovení okamžiku uskutečnění účetního případu u cizoměnového dokladu 
vede k zaúčtování ve špatné hodnotě vlivem použití kursu špatného dne. Nemusí se 
nutně jednat jen o účetní jednotky, které používají pro přepočet denní kurs. Mohou 
nastat i případy, kdy účetní jednotka stanoví okamžik uskutečnění účetního případu 
ve špatném období, ačkoli používá pro přepočet pevný kurs.
Znovu si uvědomme, že v této části řešíme oblast účetnictví (zaúčtování), nikoli 
přepočet pro účely DPH.

10.2.4  Opravné položky a rezervy k pohledávkám, 

majetku a závazkům v cizí měně

U opravných položek a rezerv, které se vážou k pohledávkám, závazkům a majetku 
vyjádřeného v cizí měně, musí účetní jednotka použít rovněž tuto cizí měnu (§ 4 
odst. 12 ZÚ). 

Samotné ustanovení zákona o účetnictví by na první pohled nesměřovalo k žád-
nému problému. Zákon požaduje stejnou měnu i u opravných položek a chápeme-li 
opravnou položku jako korekci ocenění pohledávky či majetku, je vcelku přijatelná 
myšlenka o vykázání ve stejné měně i u opravné položky.

Záležitost je ovšem komplikovanější, a to s ohledem na vzniklé kursové rozdíly. 
Bohužel nelze spolehlivě určit správný postup.

PŘÍKLAD

Popis MD DAL CZK EUR

Vznik pohledávky (kurs 27,50 CZK/EUR) 311 602 2 750 100

Tvorba opravné položky 50 % 55x 391 1 375 50

Přecenění pohledávky k 31. 12. (kurs 27 CZK/EUR) 563 311 50 –

Přecenění opravné položky kursem k 31. 12. 391 ??? 25 –

Otázkou je, jak budeme o kursovém rozdílu účtovat u přecenění opravné polož-
ky k rozvahovému dni. 

Riziko vyplývá nejen z faktu, že řadu účetních ani nenapadne, že by v něčem 
mohl být problém a účtují běžně na účty 563 a 663, ale také z toho, že jediným zdro-
jem informací k tomuto problému je závěr z Koordinačního výboru č. 79/12.10.05, 
z nějž vyplývá tendence Ministerstva fi nancí pohlížet na tento kursový rozdíl jako 
na součást hodnoty opravné položky (účtujeme na účty 558 a 559). Informační zá-
kladna je tedy extrémně malá, navíc zákonem nepodložená.

Dopad není jen do účetnictví, ale také do základu daně, neboť dle pokynu GFŘ 
D-22 k § 23 odst. 2 ZPD jsou daňově účinné v podstatě všechny výnosově účtované 
kursové rozdíly, zatímco opravné položky nutno členit na tvořené dle zvláštních 
právních předpisů (tzv. daňové) a ostatní (tzv. účetní). V tomto případě je zvláštním 
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   Problémy s cizí měnou

právním předpisem zákon o rezervách. Budeme-li akceptovat názor Ministerstva 
fi nancí, pak některé kursové rozdíly k opravným položkám budou daňově účinné, 
a jiné nikoli.

Lze jen poznamenat, že řada odborníků se s názorem Ministerstva fi nancí vnitř-
ně neztotožňuje. 

Upozornění na potenciální výskyt chyby

Jestliže se účetní ztotožní s názorem a vyjádřením Ministerstva fi nancí a bude kur-
sový rozdíl k opravným položkám k pohledávkám účtovat na účty opravných po-
ložek (558, příp. 559), neznamená to, že by u opravných položek k pohledávkám 
nikdy nevznikal kursový rozdíl, který se běžně účtuje na účty 563 a 663.
Dojde-li k zúčtování opravné položky k pohledávce (např. při úhradě pohledávky), pak 
se kursový rozdíl vzniklý k okamžiku zúčtování opravné položky účtuje na běžné účty 
563 a 663, neboť si nelze představit argumentaci, která by vedla k účtování na jiný účet.

Datum Popis
Částka 

v EUR

Částka 

v CZK
Účetní předpis

1. 1. 
Počáteční stav pohledávky
Počáteční stav opravné položky
(kurs 27 CZK/EUR)

100
50

2 700
1 350

–
–

10. 12.
Úhrada celé pohledávky na BÚ
(kurs 27,455)

100 2 745,50 MD 221/DAL 311

10. 12. Vyúčtování kursového rozdílu na účtu 311 – 45,50 MD 311/DAL 663

10. 12. Zúčtování (zrušení) opravné položky 50 1 372,75
MD 391/

/DAL 558 (559)

10. 12. Vyúčtování kursového rozdílu na účtu 391 – 22,75 MD 563/DAL 391

10.2.5 Dohadné položky v cizí měně

Dohadné položky nepředstavují nic jiného než odlišnou formu závazku či pohle-
dávky. Pouze jejich výše je odhadnuta, ovšem charakteristika se nijak nemění. Je-li 
tedy dohadná položka tvořena na pohledávku či závazek v cizí měně, je logické, že 
i tato dohadná položka bude tvořena v příslušné cizí měně. 

Nejenom tvorba, ale i péče o tyto dohadné položky v cizí měně je obdobná jako 
u běžných cizoměnových závazků a pohledávek. Dochází tedy k přecenění k rozva-
hovému dni a stejně tak vznikají kursové rozdíly dle § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

V případě, že by byla dohadná položka vytvořena výhradně v české měně, zna-
menalo by to, že byl dohad vytvořen v budoucích (odhadnutých) kursech, což česká 
účetní legislativa neumožňuje. 

Nesprávný přístup je i ten, kdy účetní jednotka dohadnou položku vytvoří do 
uzavíraného období výhradně v české měně a zejména v hodnotě, která odpovídá 
 kursu přijaté či vydané faktury v účetním období následujícím. Tento případ je 
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