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Univerzita Karlova v Praze
Opatření kvestora č. 2/2004 
Stanovení kurzu pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na měnu českou

Čl. 1
Normativní úprava
	Při stanovení kurzu pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na měnu českou je třeba postupovat v souladu s ustanoveními:

a)  zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen o zákon účetnictví), zejména s ustanovením § 24 a následující, 
b)  vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, zejména s ustanovením § 42

2.  Doporučený postup je dán Českým účetním standardem pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 404. 

Čl. 2
Používání směnných kurzů
1.  Podle § 24 odst. 6 zákona o účetnictví se majetek  a závazky,  vyjádřené v  cizí měně,  přepočítávají na českou měnu směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB, a to:
a)   k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby uvedenými v ustanovení § 25 zákona o účetnictví, nebo
b)  ke konci rozvahového dne nebo  k jinému  okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje,  způsoby  podle § 27 zákona o účetnictví a to pouze u majetku a závazků, u kterých je podle § 4 odst. 12 zákona o účetnictví povinnost použít  současně i cizí měnu.

2.  V případě nákupu nebo  prodeje cizí   měny za  českou měnu  lze k okamžiku  ocenění  použít  kurzu, za který byla měna nakoupena nebo prodána.

Čl. 3 
Stanovení směnného kurzu pro Univerzitu Karlovu v Praze
S odvoláním na předpisy uvedené v Čl. 1 je stanoven pro všechny útvary Univerzity Karlovy v Praze (rektorát, fakulty a součásti) kurz k okamžiku ocenění pro rok 2004 podle výše uvedeného Čl. 2.

Čl. 4
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu kvestorem Univerzity Karlovy v Praze

V Praze dne 15.března 2004

							   Ing. Josef Kubíček 
					               kvestor Univerzity Karlovy v Praze

