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Účetní jednotka: 

Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 

 
Směrnice č. 14 

 
 Kurzové rozdíly 

 
2023 
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Úvodní ustanovení 
Zásady pro účtování kursových rozdílů se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 563/1991 
Sb., vyhláška č.500/2002 Sb.  
 
Majetek (majetek, materiál, zboží a pohledávky, finanční prostředky) a závazky vyjádřené v cizí 
měně se přepočítávají na českou měnu směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou 
národní bankou.  
 
Kursové rozdíly vznikají v účetnictví v okamžiku uskutečnění účetního případu z titulu platby, 
závazků nebo inkasa pohledávek. Kursový rozdíl představuje rozdíl mezi oceněním pohledávek a 
závazků ke dni jejich zaevidování a mezi oceněním ke dni jejich úhrady. Dále kursový rozdíl 
představuje rozdíl mezi oceněním majetku a závazků ke dni zaevidování (zachycení v účetnictví) a 
mezi oceněním k rozvahovému dni. 
 
Pro přepočet nakoupených nebo prodaných valut a deviz se může použít k okamžiku uskutečnění 
účetního případu kurs, za který byl obchod uskutečněn, tj. kurs příslušné banky.  
 
Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku 
závazku, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy.  
 
Kursové rozdíly se účtují:  
a) na finančních účtech účtových skupin 21 a 22 a na vrub (strana Má dáti) účtu 563 – kursové 

ztráty nebo ve prospěch (strana Dal) účtu 663 – kursové zisky 
b) na účtech pohledávek účtových skupiny 31 a 32 a na vrub (strana Má dáti) účtu 563 – kurzové 

ztráty nebo ve prospěch (strana Dal) účtu 663 – kursové zisky. 
 
Postup účtování kursových rozdílů aktivních: 
          MD Dal 
1. pohledávek (kurs je nižší)                                     563 311 
2. závazků (kurs je vyšší)       563 321 
 
Postup účtování kursových rozdílů pasivních: 
1. pohledávek (kurs je vyšší)       311 663 
2. závazků (kurs je nižší)       321 663 
 

Tato směrnice  byla schválena představenstv em SBD dne 11.5.2023 

Po schválení shromá žděním delegátů je  účin ná od 1.7.2023 
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