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 1 /5 Pěva Čouková 

Cizoměnová pohledávka s opravnou  

položkou a její vývoj ve třech variantách  
(Interpretace I-42) 

 

Účetní jednotka prodala 20. 9. 202x zahraničnímu odběrateli zboží v celkové prodejní ceně 1 000 EUR se 

splatností 30 dní. Měnový kurz k datu prodeje činil 25,560 Kč/EUR. 

Pohledávka však ve splatnosti nebyla uhrazena a nebyla uhrazena ani do konce účetního období, což je již více 

než 60 dní po splatnosti.  

Účetní pravidla účetní jednotky stanoví odhad nedobytnosti pohledávek v intervalu 30 až 90 dní po splatnosti ve 

výši 20 % nominální hodnoty. V souladu s těmito pravidly účetní jednotka vytvořila 20. 11. 2021 opravnou 

položku, kterou také zaúčtovala. Měnový kurz k datu naplnění statutu 30 dní po splatnosti činil 25,840 Kč/EUR.  

K 31. 12. 202x pohledávka je v intervalu 30 až 90 dní po splatnosti a účetní jednotka uplatňuje odhad 

nedobytnosti ve výši 20 % nominální hodnoty. K 31. 12. 202x činí závěrkový kurz 25,725 Kč/EUR. 

Účetní zápisy a související propočty týkající se roku 202x: 

Účetní operace v roce 202x 
Částka 

v EUR 
Kurz 

Částka 

v Kč 
MD Dal 

1. 
20. 9. 202x – kurz 25,56 Kč/EUR 

Prodej zboží a vznik pohledávky  
     

2. 

20. 11. 202x – kurz 25,84 Kč/EUR 

Přepočet cizoměnové pohledávky k datu 

vytvoření 20% opravné položky  

změna kurzu z 25,560 na 25,840 

Kč/EUR= 0,28 

     

3. Vytvoření 20% opravné položky (OP)      

Zůstatky po výše uvedených operacích: 

Z 

20. 11. 202x – kurz 25,56 Kč/EUR 

Pohledávka (brutto) v části nesnížené  

o opravnou položkou 

Celkem brutto při tvorbě opravných 

položek 20 616 Kč  

(200x25,84)+ (800x25,56) 

   

  

Z  

20. 11. 202x – kurz 25,84 Kč/EUR 

Pohledávka (brutto) v části snížené  

o opravnou položkou 

   

Z 
20. 11. 202x – kurz 25,84 Kč/EUR 

Opravná položka 
     

Přepočet pohledávky závěrkovým kurzem 

4. 

31. 12. 202x – kurz 25,725 Kč/EUR 

Přepočet cizoměnové pohledávky (netto 

hodnoty) závěrkovým kurzem  

změna kurzu z 25,840 na 25,725 

Kč/EUR=0,165 

     

Konečné zůstatky k 31. 12. 202x: 

KZ 
Pohledávka (brutto) v části snížené  

o opravnou položkou 
   

  

KZ  

31. 12. 202x – kurz 25,725 Kč/EUR 

Pohledávka (brutto) v části nesnížené  

o opravnou položkou 

   

KZ 

Opravná položka 

NETTO HODNOTA POHLEDÁVKY  

20 580 Kč 

     

 


