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Od vstupu ČR do Evropské unie postupně vzrůstá počet podnikatelů, kteří do své daňové evidence zapisují 
doklady v cizí měně - ať už přijaté nebo vydané. Čím dál větší počet jich také má současně běžný účet nebo 
pokladnu v Kč a v cizí měně. V souvislosti s tímto vývojem jsme postupně upravovali také program Deník Profi. 
Nejvýraznější změnou prošel nyní, kdy byla přidána celá řada automatických funkcí ve vztahu k účtům v cizí 
měně (může jich být až pět). Než Vás se všemi těmito změnami seznámím, dovolte mi citovat legislativu.

V daňové evidenci se primárně sledují dosažené příjmy a výdaje, pouze ty mají vliv na daň z příjmů fyzických 
osob. Pohledávky a závazky, stejně jako zásoby a další druhy majetku se sledují pouze podpůrně a na základ  
daně z příjmů vliv nemají. Totéž platí i pro inventarizaci majetku a závazků prováděnou k 31. prosinci.

Z těchto zásad tedy vyplývá, že pro účely daně z příjmů se v daňové evidenci přepočítávají až vlastní úhrady 
dokladů, nikoliv přímo pohledávky a závazky znějící na cizí měnu. Pokud tedy vystavíte fakturu např. v Eurech 
a zákazník vám zaplatí v korunách, nemáte žádný příjem v cizí měně a přepočet se neprovádí. 

Přepočet z cizí měny na koruny provádíte pouze tehdy, pokud obdržíte nebo zaplatíte částku v cizí měně. 
Pro tyto účely můžete využít tři možnosti:

•	 jednotný	kurz, který Generální finanční ředitelství zveřejňuje pro uplynulý rok vždy v lednovém Finanč-
ním zpravodaji. Pro rok 2019 to byl Pokyn GFŘ-D-42 (Finanční zpravodaj č. 2/2020).

•	 aktuální	denní	kurz	ČNB k datu přijetí peněz
•	 pevný	kurz	ČNB,	který	si	zvolíte	pro	určité	časové	období. Tato varianta je pro Vás nejjednodušší 

- pro rok 2020 si např. můžete zvolit jako časové období celý kalendářní rok a kurz pak stanovíte k dni 
tohoto období - využijete tedy kurz ČNB k 1. 1. 2020. 

Když tedy tento exkurz do legislativy shrnu, podstatné je, že žádné kurzové rozdíly v daňové evidenci nevzni-
kají a tudíž se neúčtují. Platby v cizí měně se na Kč přepočítávají jen jednou a to kurzem, který si můžete zvolit. 

1. Nastavení cizích měn, které budete používat
V programu můžete nově pracovat až s pěti cizími měnami. Při prvním spuštění se nabídka měn automaticky 
naplní nejpoužívanějšími měnami a jejich kurzy. Vy si je můžete následně upravit podle vlatní potřeby. 
Blokována je pouze první měna v nabídce (Euro). Tu není možné vyměnit za jinou, můžete pouze upravit kurz. 

Cizí měny v daňové evidenci

V Hlavním	menu programu zvolte Ovláda-
cí	panel a následně Cizí	měny. V zobra-
zené tabulce můžete libovolně měnit názvy 
měn (kromě Eura) a jejich kurzy. 

Kurzy budou používány pro přepočet úhrad 
na Kč a budou platné dokud je nezměníte.
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2. Nastavení běžných účtů a pokladen v cizí měně
U každého běžného účtu a pokladny nyní můžete nastavit, ve které měně je veden. K dispozici máte nabídku 
pěti cizích měn nastavených v bodě 1 tohoto návodu a samozřejmě Kč.

V Ovládacím	panelu vyberte položku Běžné	účty	a	homebanking. U každého účtu je ve druhém sloupci 
uvedena měna (pokud se jedná o Kč, je sloupec prázdný). Požadovanou měnu zvolíte stiskem mezerníku 
(přepíná se mezi Kč a měnami nastavenými v bodě 1 tohoto návodu). 
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Analogický postup je i u pokladen. V Ovládacím	pa-
nelu vyberte položku Pokladny. U každé pokladny 
je ve třetím sloupci uvedena měna (pokud se jedná 
o Kč, je sloupec prázdný). 

Požadovanou měnu zvolíte stiskem mezerníku 
(přepíná se mezi Kč a měnami nastavenými v bodě 1 
tohoto návodu). 

3. Zápis přijatých (vydaných) dokladů v cizí měně
Při zápisu nového dokladu můžete zadat měnu, ve které je vystaven. V horní části datového formuláře stiskněte 
klávesu F6 (měna). Zobrazí se nabídka s následujícími možnostmi:

•	 volba	cizí	měny	na	dokladu
• kurz Eura ke dni vystavení dokladu
•  sazby DPH státu

Vás bude zajímat první řádek, stiskněte na něm Enter. Zobrazí se tabulka, ve které je možné zadat měnový kurz.

Abyste nemuseli zadávat kurz ručně, stiskněte klávesu F3 a můžete si jej vybrat z nabídky předvolených měn:

•	 Měnu	zvolte	pomocí	šipek a potvrďte klávesou Enter. Kurz se 
přenese do tabulky, kde jej potvrdíte klávesou Enter. 

•	 Pokud	vám	žádná	z	měn	v	nabídce	nevyhovuje, stačí stisk-
nout Esc a program se vrátí do tabulky. 

4. Vystavení odběratelských faktur v cizí měně
Také u odběratelských faktur je možné zadat cizí měnu, do které se pak přepočte celková hodnota faktury. 
Je několik způsobů, jak cizí měnu zvolit, proto si je projdeme postupně.

4.1	Ruční	vystavení	faktury	s	přepočtem	na	cizí	měnu 

Jakmile vstoupíte do spodní (rozúčtovávací) části dokladu, možnost nastavení měny se zablokuje.

• V aktualizačním menu odběratelských faktur stiskněte 
klávesu Ins. Zobrazí se nabídka způsobů vystavení. 

• Zvolte druhý řádek, nadepsaný Ruční	s	přepočtem	na	
cizí	měnu. Program následně zobrazí nabídku  předvole-
ných měn, ze které si můžete vybrat. 

• Když jednu z měn potvrdíte, přenese se do faktury. 
•  Když si nastavení cizí měny rozmyslíte, stačí stisknout 

Esc. Nabídka měn zmizí a faktura zůstane v Kč.2
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4.2	Ruční	volba	cizí	měny	ve	formuláři	faktury 
Pokud zvolíte ruční vystavení faktury v Kč, můžete nastavit cizí měnu i dodatečně. Stačí na kterémkoliv údaji 
první obrazovky datového formuláře odběratelské faktury stisknout klávesu F6 (pomocné funkce). Zobrazí se 
nabídka, ve které pak vyberete druhý řádek Volba cizí měny na dokladu. Po jeho potvrzení stiskem klávesy 
Enter se na displeji zobrazí tabulka Měna dokladu, do které můžete zapsat kurz.

Pokud stisknete klávesu F3 (výběr měny), zobrazí se nabídka předvolených měn, ze které si můžete vybrat. 

• Když jednu z měn potvrdíte klávesou Enter, přenese se do tabulky. 
•  Když si nastavení cizí měny rozmyslíte, stačí stisknout Esc. 

Nabídka měn zmizí a faktura zůstane v Kč.

4.3	Nastavení	cizí	měny	po	volbě	zahraničního	odběratele
Pokud při vystavování faktury, ve které zatím nebyla zvolena cizí měna, vyberete zahraničního odběratele, 
program automaticky zobrazí nabídku předvolených měn ze které si můžete vybrat.

• Když měnu potvrdíte klávesou Enter, kurz se přenese do faktury. 
•  Když si nastavení cizí měny rozmyslíte, stačí stisknout Esc. 

Nabídka měn zmizí a faktura zůstane v původní měně.

Na rozdíl od starších verzí programu, se nabídka předvolených měn zobrazí pouze v případě, že cizí měna na 
dokladu zatím nebyla zadána (je nastavena na CZK). Pokud jste tedy např. začali vystavovat fakturu podle bodu 
4.1 tohoto návodu, vybrali si cizí měnu a pak si zvolili zahraničního odběratele, program bude respektovat 
dříve provedenou volbu cizí měny a nebude se na ni ptát znovu.
Stejně tak platí, že pokud si po volbě zahraničního odběratele z nabídky předvolených měn nevyberete (stisk-
nete Esc), zůstane ve faktuře cizí měna nastavená na CZK a celková hodnota faktury se do cizí měny přepočítá-
vat nebude. I to je nová možnost, po které někteří uživatelé volali.
Samozřejmě pokud byste potřebovali zadat měnu, která v nabídce předvolených měn uvedena není, je nejjed-
nodušší postupovat podle bodu 4.2 a zadat údaje o měně a její kurz ručně.

5.1	Jednoduchá	úhrada	na	účet	nebo	do	pokladny	v	Kč 
Nejběžnější operace v peněžním a nepeněžním deníku. Vstupní datový formulář obsahuje naprosto stejné 
údaje, které se vyplňují ve stejném pořadí jako dříve:

5. Zápis jednoduchých úhrad do peněžního deníku
Nyní se podíváme na to, jak se provádí úhrady do korunových a cizoměnových pokladen a účtů:
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5.2	Jednoduchá	úhrada	na	účet	nebo	do	pokladny	v	cizí	měně 
Zvolíte-li na údaji „Platba“ účet nebo pokladnu v cizí měně, bude program požadovat zadání částky v této 
měně. Následně pomocí předvoleného kurzu provede přepočet na Kč, i tuto hodnotu ale budete moci libo-
volně upravit. Změníte-li částku v cizí měně, opět se automaticky aktualizuje i přepočet na Kč.

6. Úhrada přijatých a vydaných dokladů
Bez ohledu na to, zda odběratelskou fakturu, přijatý nebo vydaný doklad uhrazujete v jeho domovské evidenci 
nebo v peněžním deníku, zobrazí se vstupní datový formulář, upravený podle jednotlivých možností plateb:

6.1	Doklad	v	Kč	byl	zaplacen	na	účet	nebo	do	pokladny	v	Kč	
Nejběžnější způsob úhrady dokladu, který dobře znáte:

6.2	Doklad	v	Kč	byl	zaplacen	na	účet	nebo	do	pokladny	v	cizí	měně	
Zvolíte-li na údaji „Platba“ účet nebo pokladnu v cizí měně, bude program požadovat zadání částky v této 
měně. Následně pomocí předvoleného kurzu provede přepočet na Kč, i tuto hodnotu ale budete moci 
libovolně upravit. Změníte-li částku v cizí měně, opět se automaticky aktualizuje i přepočet na Kč. V pravé části 
formuláře se zobrazuje stav úhrad tohoto dokladu v Kč.

Na částce v cizí měně (na výše uvedeném obrázku Částka EUR) můžete po stisku klávesy F4 upravit zobrazený 
kurz (v pravé části formuláře). Jeho pomocí se pak přepočítá vazba mezi Kč a cizí měnou.

6.3	Doklad	v	cizí	měně	byl	zaplacen	na	účet	nebo	do	pokladny	v	jiné	měně	
Bude-li doklad v jiné měně než Kč (např. USD) zaplacen na účet nebo do pokladny v jiné cizí měně (např. 
v Eurech), bude nutné zadat částky ve třech měnách. Nejprve hodnotu platby v měně dokladu (USD), aby 
bylo možné vypočítat aktuální dlužnou částku k dokladu. Dále pak hodnotu platby v Eurech (tu najdete na 
výpisu a v programu je evidována jen kvůli možnosti vypočíst správně zůstatek na účtě). A nakonec hodnotu 
v Kč - ta se vypočte podle kurzu Euro - Kč a bude mít vliv na stanovení základu k dani z příjmu. 
V pravé části formuláře se zobrazuje stav úhrad tohoto dokladu v Kč a v cizí měně.

Na částce v měně účtu (na obrázku částka v Eurech) můžete po stisku klávesy F4 upravit kurz sloužící k pře-
počtům mezi měnou účtu a Kč.

Na částce v měně účtu (na obrázku částka v Eurech) můžete po stisku klávesy F4 upravit kurz sloužící k pře-
počtům mezi měnou účtu a Kč.4
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6.4	Doklad	v	cizí	měně	byl	zaplacen	na	účet	nebo	do	pokladny	v	Kč	
Bude-li doklad v cizí měně zaplacen na účet nebo do pokladny v Kč, bude nutné zadat dvě částky. Nejprve 
hodnotu platby v měně dokladu (např. USD), aby bylo možné vypočítat aktuální dlužnou částku k dokladu. 
Dále pak hodnotu v Kč - ta bude mít vliv na stanovení základu k dani z příjmu. Upravit bude možné i aktuální 
kurz sloužící k přepočtu mezi oběma měnami.
V pravé části formuláře se zobrazuje stav úhrad tohoto dokladu v Kč a v cizí měně.

7. Kdy je doklad v cizí měně uhrazen?
U přijatých dokladů vystavených v cizí měně je nově nutné zadávat i částku úhrady v měně dokladu. Tato se 
pak využívá k výpočtu aktuální dlužné částky. 
Když vystavujete doklad v cizí měně (např. odběratelskou fakturu), použije se pro přepočet z Kč na cizí 
měnu kurz, uložený v příslušném dokladu (viz kapitola 4). K přepočtu úhrad z cizí měny na Kč se naopak 
používá předvolený kurz. Z toho vyplývá, že i když bude doklad zaplacen v cizí měně přesně, po přepočtu na 
Kč se může jevit jako přeplacený nebo nezaplacený.
Proto program nově používá ke stanovení dluhu u dokladu v cizí měně právě tuto měnu. Jakmile je doklad 
v cizí měně zaplacen, automaticky jej označí jako zaplacený a to i v případě, že po přepočtu na Kč se 
doklad jeví  jako přeplacený nebo nezaplacený. V aktualizačním menu přijatých a vydaných dokladů není 
takovýto doklad označen v předposledním sloupci písmenem „Z“ (zaplaceno), jako je tomu u dokladů v Kč, 
ale černým čtverečkem.  

8. Jak se zobrazují tyto úhrady v peněžním deníku ?
Když v peněžním deníku stisknete klávesu Enter na úhradě přijatého nebo vydaného dokladu v cizí měně, 
zobrazí se vyplněný vstupní datový formulář. Nemáte do něj přístup, nemůžete jej  změnit, ale uvidíte v něm 
detaily k provedené platbě. 

V levém sloupci až úplně dole vidíte celkovou hodnotu provedené platby. Jak víte, při úhradě se částka 
rozúčtuje na jednotlivé účtovací klíče (např. zde šlo 400 Kč na DPH příjem, dalších 600 Kč pak třeba na tržby 
za služby).  Celá platba, rozúčtovaná na dva klíče tedy byla 1000 Kč. Hodnota celé platby se zobrazuje u všech 
úhrad přijatých a vydaných dokladů, je jedno, v jaké měně byly vystaveny.
V pravém sloupci úplně dole vidíte poznámku k provedené platbě. Zde šlo o úhradu dokladu na euro-
účet, proto je zobrazena částka v cizí měně (EUR) a kurz použitý při přepočtu. 
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9.2	Informace	o	úhradách	dokladu	
U každého přijatého a vydaného dokladu nebo u odběratelské faktury můžete po stisku klávesy F3 
zobrazit její stav a z nabídky pak vybrat položku „Informace o úhradách“. Tuto sestavu jistě důvěrně znáte, 
poskytuje totiž podrobný přehled jak o vlastním dokladu a způsobu jeho rozúčtování, tak také o jednotlivých 
platbách. Nově zde najdete i přehled plateb v cizí měně (dokladu), opět s detaily o platbách.
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9. Tiskové sestavy
Když už jsou do programu zadány informace, měly by se někde projevit. Proto bylo samozřejmé, že jsme mu-
seli rozšířit stávající tiskové sestavy.

9.1	Sumární	seznam	pohybů	na	účtu	a	v	pokladně	v	cizí	měně	
V peněžním deníku stiskněte klávesu F10 a v menu pak 
postupně vyberte „Seznamy pohybů v bance“ a pak 
„Sumární seznam pohybů na účtu v cizí měně“ 
(analogicky máte k dispozici „Seznam pohybů v poklad-
ně“ a v něm „Sumární seznam pohybů v pokladně v cizí 
měně). Ještě budete požádáni o výběr účtu (pokladny) v 
cizí měně a potvrzení rozmezí výpisu od data - do data. 

Následně se na displeji zobrazí výpis pohybů. Nejprve jsou uvedeny obecné informace o pohybu, potom 
samostatně ve sloupcích příjmy, výdaje a zůstatek v cizí měně a na závěr příjmy a výdaje převedené na Kč. 
Samozřejmě nechybí ani kurz, který byl použit k přepočtu u jednotlivých pohybů.


