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Pořízení dlouhodobého majetku  

s poskytnutím 50 % cizoměnové zálohy  

a dokončením dodávky  
(Interpretace I-43) 

 

Účetní jednotka sjednala u svého zahraničního dodavatele dne 17. 12. 202x dodávku výrobního stroje, který 

rozšíří její výrobní kapacity za cenu 20 000 EUR. Při sjednání uhradila zálohu 10 000 EUR, která představuje 50 % 

smluvené ceny dodávky (27,800 CZK/EUR). Dodání materiálu je garantováno dodavatelem do 60 dní od 

objednání. Zbývající část smluvní ceny bude uhrazena účetní jednotkou do 30 dnů od dodání. Účetní jednotka 
má s dodavatelem zkušenosti již z minulosti, jedná se o prověřenou společnost a neočekává žádné problémy 

s realizací dodávky. K 31. 12. 202x činí závěrkový kurz 25,725 CZK/EUR.  

Výrobní stroj byl dodavatelem dodán účetní jednotce dne 15. 2. 202x+1 a v době dodání byl měnový kurz 

30,00 CZK/EUR, téhož dne byl zařazen do užívání. Doplatek byl účetní jednotkou uhrazen dne 12. 3. 202x+1 při 

měnovém kurzu 31,00 CZK/EUR. 

Účetní zápisy: 

Účetní operace v roce 202x 
Částka 

v EUR 
Kurs 

Částka 

v Kč 
MD Dal 

1. 

K 17. 12. 202x – kurz 27,80 Kč/EUR 

Uhrazení zálohy dle smluvních podmínek 

objednávky  

10 000 27,800    

2. 

K 31. 12. 202x – kurz 28,00 Kč/EUR 

záloha nebude přepočtena, protože nevzniká 

kurzové riziko, neboť zúčtování je očekáváno 

ve formě dodání majetku  

10 000 x    

Účetní operace v roce 20X2 
Částka 

v EUR 
Kurs 

Částka 

v Kč 
MD Dal 

1. 

15. 2. 202x+1  - kurz 30,00 Kč/EUR 

Dodání výrobního stroje a přijetí související 

(již částečně uhrazené) faktury 

10 000 30,00    

2. 

15. 2. 202x+1  - kurz 30,00 Kč/EUR 

Převod nově pořízeného stroje z pořízení na 

příslušný majetkový účet – zařazení majetku 

do užívání 

x x   

 

 

3. 
12. 3. 202x+1  - kurz 31,00 Kč/EUR 

Úhrada doplatku smluvní ceny 
10 000 31,00    

4. Zúčtování realizovaného kurzového rozdílu x x    

 

 


