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Účetní novinky  

České úče tnictví  

Kurzové rozdíly v roční účetní závěrce 
 

Blíží se konec roku a s ním i účetní závěrka pro ty společnosti, 

které mají účetní období shodné s kalendářním rokem. Účetní 

závěrka zahrnuje celou řadu prací a postupů, tzv. uzávěrkové 

operace, mezi nimiž hraje důležitou roli i správné ocenění 

majetku a závazků ke konci rozvahového dne. Součástí 

správného ocenění majetku a závazků vedených v cizí měně 

je i jejich přecenění k rozvahovému dni. Pojďme si 

zrekapitulovat základní postupy a připomenout si některá 

úskalí přeceňování. 

Zákon o účetnictví stanoví, že majetek uvedený v §4 odst. 12 

zákona o účetnictví je třeba přepočítat kurzem devizového 

trhu vyhlášeným Českou národní bankou (dále jen ČNB). 

Účetní jednotky mají povinnost vypočítat „nerealizované 

kurzové rozdíly“ a zohlednit je v hodnotě majetku a závazků 

vedených v cizí měně. 

Co přeceňujeme a jak to účtujeme 

Připomeňme si, že mezi majetek, který je třeba přepočítat, 

patří – kromě pohledávek a závazků, podílů na obchodních 

korporacích, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných 

papírů a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, 

a samotných cizích měn – také opravné položky, rezervy 

a technické rezervy, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, 

jsou vyjádřeny v cizí měně. Právě na rezervy a opravné položky 

se dále zaměříme v dalších odstavcích dnešního příspěvku. 

Zejména přístupy k přeceňování opravných položek vzbuzují 

v praxi emoce a existují k němu různé odborné názory, jak 

naznačíme v příkladu níže. 

Nerealizované kurzové rozdíly se při uzavírání účetních knih 

obvykle účtují do finančních nákladů nebo výnosů, často na 

účty 563 nebo 663 – tento způsob se týká pohledávek, 

závazků, cenin, valutové pokladny nebo devizových účtů. 

Přecenění majetkových účastí, tj. podílů v podnicích 

s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, se zachytí na účtech 

vlastního kapitálu v účtové skupině 41, často prostřednictvím 

účtu 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. 

Nejedná se o černobílý postup, k metodice přeceňování 

existují v praxi také různé odborné názory. Tomuto tématu 

se budeme věnovat v některém z příštích článků. 

Dluhové cenné papíry, tj. dluhopisy držené do splatnosti, se 

přecení kurzem ČNB k rozvahovému dni prostřednictvím účtů 

finančních nákladů a finančních výnosů v účtových třídách 

56 a 66.  

Kurzové rozdíly, které se týkají cenných papírů oceňovaných 

reálnou hodnotou a majetkových účastí oceňovaných 

ekvivalencí, jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo 

ekvivalenčního ocenění. Změna reálné hodnoty 

realizovatelných cenných papírů se účtuje prostřednictví účtů 

vlastního kapitálu v účtové skupině 41. Změny reálné hodnoty 

majetkových nebo dluhových majetkových cenných papírů 

určených k obchodování se zaúčtují jako finanční náklad nebo 

finanční výnos. 

Přecenění opravných položek a rezerv 

Opravné položky a rezervy vytvořené k majetku nebo 

závazkům vedeným podle §4 zákona o účetnictví v Kč i v cizí 

měně je třeba účtovat ve stejné cizí měně ke dni uskutečnění 

účetního případu a dále je nutné je přepočítat kurzem ČNB 

k rozvahovému dni.  

Je třeba se rozhodnout, jak budeme o kurzovém rozdílu 

u přecenění opravných položek k rozvahovému dni účtovat.  

Ministerstvo financí podle závěru z dnes již historického 

Koordinačního výboru z roku 2005 zastává názor, že tento 

kurzový rozdíl je součástí hodnoty opravné položky, a tudíž by 

se přecenění mělo účtovat na účtech účtové třídy 55 (např. na 

účty 558 a 559).  

Často se ale setkáváme s tím, že kurzový rozdíl vzniklý 

přeceněním opravné položky k rozvahovému dni účtují účetní 

jednotky na účty finančních nákladů a výnosů (např. na 563 

a 663). Při tomto postupu čelí účetní jednotka riziku, že zahrne 

do daňově účinných nákladů i nerealizované kurzové rozdíly 

k těm opravným položkám, které nejsou vytvořeny podle 

zvláštního předpisu, a tudíž samy o sobě daňově účinné 

nejsou. Pojďme si ukázat klíčové souvislosti na konkrétním 

příkladu. 

Příklad 

Účetní jednotka zaúčtovala v lednu roku 20x1 pohledávku za 

prodej zboží ve výši 1 000 EUR kurzem 26 Kč/EUR. Pohledávka 

nebyla do konce účetního období uhrazena. Protože 

společnost díky znalosti situace na trhu získala pochybnost 

o její vymahatelnosti, rozhodla se v listopadu 20x1 vytvořit 

100% opravnou položku k této pohledávce, a to i přes aktivní 

kroky k jejímu vymáhání.  

K rozvahovému dni (konec roku 20x1) byl kurz 25 Kč/EUR.  

V červnu roku 20x2 byla pohledávka uhrazena, 

kurz 24 Kč/EUR.  

Pro zjednodušení ignorujeme DPH. 

Jak bude o těchto operacích účtováno a v jakých částkách? 

Pořadí Popis MD Dal Částka 

1. Rozpoznání pohledávky 

1 000 EUR kurzem 26 

Kč/EUR 

311 604 26 000 

2. Tvorba 100% opravné 

položky (listopad 20x1) 

55x 391 26 000 

3. Přecenění k 31. 12. 20x1 – 

pohledávka (ztráta) 

563 311 1 000 

4. Varianta A: Přecenění k 31. 

12. 20x1 – opravná položka 

391 55x 1 000 

České účetnictví 
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Pořadí Popis MD Dal Částka 

Varianta B: Přecenění k 31. 

12. 20x1 – opravná položka  

391 663 

(563) 

1 000 

5. Úhrada pohledávky 

v červnu roku 20x2 

1 000 EUR kurzem 24 

Kč/EUR 

221 311 24 000 

6.  Zúčtování kurzového 

rozdílu k pohledávce 

(rozdíl ocenění k 31. 12. 

20x1 

a při úhradě) 

563 311 1 000 

7. Varianta A: Rozpuštění 

opravné položky při úhradě 

pohledávky 

391 55x 25 000 

 Varianta B: Rozpuštění 

opravné položky při úhradě 

pohledávky 

Zúčtování kurzového 

rozdílu k opravné položce 

391 

 

 

563 

(663) 

55x 

 

 

391 

26 000 

 

 

1 000 

 

Na výše uvedených variantách vidíme praktické souvislosti, 

výhody a nevýhody:  

 pracnost a náročnost evidence jednotlivých opravných 

položek k pohledávkám pro daňové účely; 

 v realitě nejde o opravnou položku a úhradu 

mezi  obdobími, ale mnohdy o dlouhou historii celého 

seznamu pohledávek při různě kolísajících kurzech, dílčích 

úhradách; 

 dále půjde o náročnost na evidenci a monitoring 

pohledávek z tržeb, resp. jiných druhů pohledávek 

(např. mezi spřízněnými osobami); 

 samostatně evidovaný kurzový rozdíl k opravné položce 

může být snadněji opomenut při sestavování cash flow 

jako úprava o nepeněžní operace; 

 je náročné (nikoliv nemožné) uhlídat správnou alokaci 

kurzového rozdílu při vykázání opravné položky, její 

aktualizaci a následném rozpouštění/zúčtování;  

 účetnictví má inherentní kontrolní mechanismus mezi 

rozvahovým účtem 391 a výsledkovým účtem 55x, který 

ve variantě B nelze využít. 

 

V praxi neexistuje zcela jasný závěr o tom, který postup je 

správný, vidíme argumenty pro i proti u obou variant. 

 Kterou z uvedených variant používáte?  

 Máte přístup popsán ve vnitřní směrnici? 

 Máte softwarovou podporu pro zvolený přístup 

aktualizace včetně přeceňování opravných položek? 

 Zveřejňujete vámi zvolený postup v příloze účetní závěrky, 

pokud je dopad významný? 

 

Přecenění časového rozlišení a dohadných položek 

Nesmíme zapomenout ani na přepočet přechodných účtů 

aktivních a pasivních. Podle interpretace Národní účetní rady 

I-37 „Časové rozlišování a cizí měna“ je třeba k rozvahovému 

dni přepočítat všechny přechodné účty, které jsou ze své 

podstaty pohledávkou nebo závazkem. Znamená to, že je 

třeba přeceňovat k rozvahovému dni účty vykazované 

v položce Příjmy příštího období nebo Dohadné účty aktivní 

a účty vykazované v položce Výdaje příštího období nebo 

Dohadné účty pasivní. Naopak přeceňování účtů v položkách 

Náklady příštích období (obvykle i včetně komplexních) nebo 

Výnosy příštích období by nebylo správné, protože peněžní 

toky již proběhly a tyto položky již žádnému kurzovému riziku 

nejsou vystaveny. Rezervy jakožto nástroj časového rozlišení 

v širším pojetí představují položku, která do budoucna povede 

k výdeji peněz, tj. podléhá kurzovému riziku, a proto by se 

měla přeceňovat rozvahovým kurzem, pokud vypořádání této 

rezervy bude z povahy případu v cizí měně. 

Průběžné přeceňování v průběhu účetního období 

V rámci uzávěrkových operací je potřeba pohlídat, aby kurzové 

přecenění dávalo smysl a nevedlo k neopodstatněnému 

nadhodnocení obratů nákladových a výnosových účtů. Typicky 

se může stát, že přeceňování v průběhu roku na měsíční bázi 

bez rušení předchozího přecenění nadhodnotí obraty. 

V extrémním případě, tedy pokud je meziroční změna 

závěrkových kurzů nulová a kurz půl roku rostl a druhého půl 

roku klesal, by přeceňovaná položka neměla vést k žádným 

obratům účtů kurzových rozdílů. V praxi je tato nepřesnost 

často dána nastavením účetního softwaru. 

Téma není radno podceňovat, vždyť například účty kurzových 

zisků se počítají do obratu pro potřeby kategorizace účetních 

jednotek… 

Problematika kurzových rozdílů má mnoho úskalí. 

Doporučujeme věnovat uzávěrkovým procesům přecenění 

patřičnou pozornost, upravit konkrétní postup ve vnitřních 

směrnicích a minimalizovat riziko budoucích problémů 

vzniklých z nesprávného postupu přecenění majetku 

a závazků včetně rizika daňového postihu. 

Jarmila Rázková 

jrazkova@deloittece.com

mailto:jrazkova@deloittece.com
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Ministerstvo financí předložilo návrh věcného 

záměru nového zákona o účetnictví 
 

Dne 14. listopadu 2019 poslalo Ministerstvo financí návrh 

věcného záměru nového zákona o účetnictví do 

mezirezortního připomínkového řízení. Předpokládá se, že 

v polovině roku 2020 by mohl být materiál předložen vládě. 

Nový zákon o účetnictví má být nejdůležitější částí koncepce 

nové účetní legislativy, jejímž cílem je vytvořit novou soustavu 

právních předpisů upravujících účetnictví, která bude lépe 

reagovat na nové i stávající trendy v oblasti účetnictví.  

Z historie projektu  

Pracovní skupina ke koncepci nové účetní legislativy byla 

vytvořena při Ministerstvu financí již v roce 2017. Jejím cílem 

bylo provést analýzu a posoudit potřeby nové účetní 

legislativy. Kromě pracovníků Ministerstva financí jsou 

v pracovní skupině zastoupeny profesní organizace a komory 

a také akademická sféra. 

Výstupem této pracovní skupiny byl pracovní materiál „Souhrn 

řešení koncepce nové účetní legislativy 2020–2030“, který 

obsahuje jak analýzu stávajícího stavu, tak navržení budoucí 

úpravy účetnictví v České republice.  

V listopadu 2018 byl materiál předložen do veřejné 

konzultace, kdy se široká odborná veřejnost mohla 

s případnou novou koncepcí účetnictví seznámit a také se k ní 

vyjádřit. 

V dubnu 2019 provedlo Ministerstvo financí vyhodnocení 

veřejné konzultace. V červenci 2019 vypracovalo návrh 

věcného záměru nového zákona o účetnictví a v polovině 

listopadu 2019 ho mírně upravený poslalo do meziresortního 

připomínkového řízení. Termín pro vypořádání připomínek 

je 14. ledna 2020. Očekává se, že vládě bude návrh věcného 

záměru zákona předložen nejdříve v polovině roku 2020. 

Níže uvádíme hlavní změny, které by koncepce nové účetní 

politiky měla přinést. Upozorňujeme, že výsledná podoba 

změn se může od těchto navrhovaných lišit.  

Nová soustava právních předpisů v oblasti účetnictví 

Novinkou by mělo být vytvoření koncepčního rámce, který 

dosud v českém účetnictví chyběl – půjde o soubor 

předpokladů, principů a definic, ze kterých účetnictví obecně 

vychází. Jeho základ by měl tvořit stávající koncepční rámec 

IFRS. 

Zákon o účetnictví by ve vazbě na koncepční rámec měl 

upravovat základní práva a povinnosti účetních jednotek, 

obecné požadavky na účetnictví jako takové (např. průkaznost, 

archivace), včetně sankčních opatření. Jednou ze zásad, která 

by měla být v nové úpravě účetnictví jasně stanovena, je 

zásada přednosti obsahu před formou. Zákon o účetnictví by 

měl upravovat i výstupy účetnictví (účetní závěrku, 

konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávu, resp. zprávu 

vedení účetní jednotky).  

Otázky vykazování a použití účetních metod typových 

či vybraných případů by měly být upraveny na úrovni 

prováděcích právních předpisů – Vyhlášek. Počítá se se 

společnou vyhláškou pro podnikatele a nestátní neziskový 

sektor, tj. se sloučením stávajících vyhlášek č. 500–504. 

Také např. se zvláštní vyhláškou pro konsolidaci, inventarizaci, 

zdravotní pojišťovny, hotovostní účetnictví a vyhláškou 

o požadavcích na schvalování účetních závěrek. 

Plánuje se vydání několika sad Českých účetních standardů, 

které zůstanou pro účetní jednotky ve veřejném sektoru 

závazné, ale pro ostatní účetní jednotky by závazné nebyly.  

Použití IFRS  

Výraznou změnou by mělo být navrhované povinné použití 

mezinárodních účetních standardů IFRS, které byly přijaty 

na úrovni Evropské unie (dále jen „IFRS(EU)“) pro vybrané 

společnosti, které podléhají dohledu ČNB a působí na 

finančním trhu (banky, družstevní záložny, pojišťovny, 

zajišťovny, penzijní společnosti, investiční fondy a investiční 

společnosti). Zůstalo by povinné použití IFRS(EU) pro obchodní 

společnosti, jejichž investiční cenné papíry jsou přijaty 

k obchodování na regulovaném trhu EU.  

Dobrovolné použití IFRS(EU) se navrhuje u účetních jednotek, 

které jsou součástí konsolidačního celku, v němž konsolidující 

účetní jednotka (mateřský podnik) používá IFRS(EU) pro 

sestavení konsolidované účetní závěrky, a u ostatních účetních 

jednotek působících na finančním trhu.  

V případě použití IFRS(EU) pro sestavení konsolidované účetní 

závěrky se oproti stávajícímu stavu nenavrhuje žádná změna.  

Ve věcném záměru zákona o účetnictví je uvedeno, že se 

předpokládá snížení administrativní zátěže pro všechny účetní 

jednotky používající IFRS(EU), pokud by bylo možné výsledek 

hospodaření, zjištěný podle těchto standardů, využít i pro 

stanovení základu daně z příjmů. To by připadalo v úvahu 

pouze za předpokladu, že by navrhované změny v české 

účetní legislativě byly provázány s příslušnou úpravou 

v daňovém právu, o čemž zatím nebylo rozhodnuto. 

Měna účetní závěrky 

Nově se navrhuje umožnit účetním jednotkám použít jinou 

měnu, než je koruna česká, pokud je to pro ně efektivní a tato 

měna je u jejich transakcí převažující.  

Tato navrhovaná změna by byla umožněna pouze v případě, 

že by došlo souběžně ke změně v daňových zákonech, aby tak 

nedocházelo k mnohonásobné administrativní zátěži. 
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Dopad na podnikatele 

Navrhovaná právní úprava předpokládá ve svém důsledku 

snížení administrativní náročnosti vedení účetnictví 

podnikatelů, zvýšení vypovídací schopnosti pro všechny 

uživatele a v neposlední řadě také elektronizaci účetnictví 

za účelem zpřehlednění a zjednodušení vedení účetnictví. 

Věcný záměr pamatuje též na velké množství mikro a malých 

účetních jednotek, pro které počítá jednak s určitým 

zjednodušením a zároveň nepředpokládá žádné významné 

změny v zavedených postupech účtování. 

Účinnost nového zákona o účetnictví 

Navrhuje se, aby zákon o účetnictví nabyl účinnosti alespoň 

dvanáct měsíců po vstupu nového zákona v platnost, vždy 

však od 1. ledna následujícího kalendářního roku. 

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com 

 

 

Pozvánka na semináře 
 

Aktuality v českém účetnictví 

Praha, Brno, Plzeň a Hradec Králové 

Zveme Vás na tradiční podzimní seminář zaměřený na účetní 

závěrku a účetnictví v České republice. Seminář povedeme 

formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto 

poradci a auditoři nejčastěji shledáváme nesprávnosti 

a procesní potíže. Seznámíme vás také s připravovanou 

koncepcí nové účetní legislativy 2020–2030. Probereme 

i plánované změny v české účetní legislativě v souvislosti 

s připravovanou novelou zákona o obchodních korporacích. 

Chybět nebudou ani daňové novinky s dopadem na účetní 

závěrku společností. 

Seminář je určen především účetním, ekonomům 

a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku 

podle české účetní legislativy a souvisejících daňových 

a právních předpisů nebo jsou s její přípravou jinak  

 

 

spojeni. Seminář je vhodný i pro všechny, kteří se chtějí 

o českém účetnictví a daňových i právních novinkách 

dozvědět více. 

Seminář není určen poradcům ani zaměstnancům společností 

podnikajících v poradenství. 

Termíny 

Praha: 10. prosince 2019 

Plzeň: 5. prosince 2019 

Hradec Králové: 11. prosince 2019 

Brno: 12. prosince 2019 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz 

 

Cash flow 

Praha, Brno a Ostrava 

Zveme vás na seminář zaměřený na výkaz peněžních toků. 

Připomeneme si, které účetní jednotky mají povinnost 

sestavovat výkaz o peněžních tocích a jaké způsoby sestavení 

výkazu existují. Na praktických příkladech si názorně ukážeme, 

jaké zdroje dat při sestavení výkazu cash flow použít, jakou 

vypovídací schopnost mají jednotlivé části výkazu a jak 

efektivně k sestavení výkazu cash flow přistoupit. 

Seminář je zaměřen na sestavení výkazu o peněžních tocích 

nepřímou metodou pro účely účetní závěrky. Řízení cash flow 

v rámci firemního plánování není součástí semináře. 

 

Seminář je určen především účetním, ekonomům 

a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku 

podle české účetní legislativy nebo jsou s její přípravou 

jinak spojeni. 

Seminář není určen poradcům ani zaměstnancům společností 

podnikajících v poradenství. 

Termíny 

Ostrava:  3. prosince 2019 

Praha: 4. prosince 2019 

Brno: 20. května 2020 

 

Pro více informací a registraci prosím navštivte: 

akce.deloitte.cz 

mailto:jkadlecova@deloittece.com
http://akce.deloitte.cz/
http://akce.deloitte.cz/
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IFRS 

Úřad ESMA oznámil priority pro účetní 

závěrky za rok 2019 
 

Dne 27. října 2019 Evropský úřad pro cenné papíry a trhy 

(ESMA) oznámil prioritní otázky, na které se bude zaměřovat 

při posuzování účetní závěrky kótovaných společností za rok 

2019. 

ESMA je nezávislý úřad EU, který byl zřízen v roce 2011. 

Posláním ESMA je zvyšovat ochranu investorů a podporovat 

stabilní a dobře fungující finanční trhy v Evropské unii.  

Dohledové orgány odpovědné za finanční informace 

v jednotlivých zemích EU sledují a přezkoumávají 

účetní závěrky zveřejňované emitenty cenných papírů 

obchodovaných na regulovaném evropském trhu, kteří 

sestavují své účetní závěrky v souladu s Mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví (IFRS), a posuzují, zda jsou 

v souladu s IFRS a dalšími platnými požadavky výkaznictví, 

včetně příslušného národního práva. V České republice 

je dohledovým orgánem Česká národní banka. 

Společné priority týkající se účetní závěrky za rok 2019 

sestavené podle IFRS zahrnují: 

 specifické otázky související s prvotní aplikací IFRS 16 

Leasingy,  

 sledování specifických problémů souvisejících s aplikací 

IFRS 9 Finanční nástroje úvěrovými institucemi, 

 sledování specifických záležitostí souvisejících s aplikací 

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky korporátními 

emitenty, a  

 specifické otázky týkající se uplatňování IAS 12 Daně ze 

zisku (včetně použití IFRIC 23 Nejistota týkající se daní 

z příjmů).  

 

Úřad ESMA vybral tato témata na základě významných změn, 

které tyto nové požadavky zavedly, a jejich významu pro 

evropské kapitálové trhy. 

ESMA rovněž zdůrazňuje potenciálně významné důsledky 

přechodu z jedné referenční úrokové sazby na druhou pro 

finanční výkaznictví a význam včasného zveřejnění důsledků 

tohoto přechodu. 

Letošní priority navíc zdůrazňují požadavky na zveřejňování 

nefinančních informací se zaměřením na otázky životního 

prostředí. ESMA také akcentuje význam zveřejňovaných 

informací analyzujících možné dopady brexitu. 

ESMA dále zmiňuje, že sjednocený elektronický formát pro 

roční finanční výkaznictví emitentů (Evropský jednotný 

elektronický formát, ESEF) se bude vztahovat na roční finanční 

výkazy obsahující účetní závěrku za účetní období začínající 

1. ledna 2020 nebo později. ESMA očekává, že emitenti 

podniknou všechny nezbytné kroky k zajištění včasného 

dodržování nových požadavků. Za účelem podpory 

implementace orgán ESMA zveřejnil na svých webových 

stránkách informace, které mají emitentům pomoci 

porozumět těmto požadavkům. 

ESMA a národní dohledové orgány budou sledovat a dohlížet 

na uplatňování požadavků IFRS stanovených v letošních 

prioritách, přičemž národní orgány je začlení do svých kontrol 

a případně přijmou nápravná opatření. ESMA bude 

shromažďovat údaje o tom, jak evropské kótované účetní 

jednotky priority uplatňovaly, a svá zjištění zveřejní 

v samostatné zprávě. 

Celé znění veřejného prohlášení o prioritách úřadu ESMA 

pro účetní závěrky dle IFRS za rok 2019 je k dispozici na jeho 

webových stránkách. 

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com 

 

  

IFRS 

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-791_esma_european_common_enforcement_priorities_2019.pdf
mailto:jkadlecova@deloittece.com
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Stav schvalování IFRS v Evropské unii 
 

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) 

aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování 

všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 

6. listopadu 2019. 

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekaly 

k 26. listopadu 2019 následující dokumenty rady IASB: 

Standardy 

 IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci (vydáno v lednu 

2014) – Evropská komise se rozhodla nezahajovat 

schvalovací proces tohoto prozatímního standardu 

a počkat na finální standard 

 IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017) 

Úpravy 

 Úprava standardu IFRS 3 Definice podniku (vydáno 

v říjnu 2018) 

 Úprava standardů IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 Reforma 

referenčních úrokových sazeb (vydáno v září 2019) 

 Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv 

mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem 

(vydáno v září 2014) 

 Úprava standardů IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu významný 

(vydáno v říjnu 2018) 

 Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS (vydáno 

v březnu 2018) 

Zpráva o schvalování IFRS v EU 

Jitka Kadlecová 

jkadlecova@deloittece.com

 

http://www.iasplus.com/en/tag-types/other-publications/efrag-endorsement-status-reports
mailto:jkadlecova@deloittece.com
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US GAAP  

FASB aktualizovala data účinnosti u vybraných 

standardů 
 

Americká Rada pro standardy finančního účetnictví (US FASB) 

vydala sdělení týkající se nových nebo upřesněných dat 

účinnosti pro vybrané nové standardy. Změny přinášejí 

více času na implementaci a přijetí standardů o úvěrových 

ztrátách, leasingu nebo o dlouhodobých pojistných 

smlouvách. 

Nová data účinnosti u těchto vybraných nových standardů 

jsou zdokumentována a formalizována v aktualizaci ASU 

č. 2019-10, Finanční nástroje – úvěrové ztráty (Téma 326), 

Deriváty a zajištění (Téma 815) a Leasingy (Téma 842), 

v aktualizaci ASU č. 2019-09, Finanční služby – pojištění (Téma 

944).  

Všechny změny dat účinnosti jsou shrnuty v následující 

tabulce. 

 

Současné očekávané úvěrové ztráty (CECL), leasingy, zajištění a dlouhodobé pojištění: Jak se změní data účinnosti 

(v tabulce se předpokládá, že účetní období odpovídá kalendářnímu roku) 

Standard Veřejné obchodní účetní jednotky (PBE) Soukromé a všechny ostatní 

účetní jednotky 
Účetní jednotky vykazující pro americkou 

Komisi pro cenné papíry (SEC) 

Všechny ostatní veřejné obchodní 

účetní jednotky (PBE) 

Zajištění Leden 2019 Leden 2019 Leden 2020 

Leden 2021 

Leasingy Leden 2019 Leden 2019* Leden 2020 

Leden 2021 

Současné očekávané 

úvěrové ztráty (CECL) 

Leden 2020 

(vyjma menších vykazujících společností, 

jak stanoví komise SEC) 

Leden 2021 

Leden 2023 

(včetně menších vykazujících 

společností, jak stanoví komise SEC) 

Leden 2022 

Leden 2023 

Pojištění Leden 2021 

Leden 2022 

(vyjma menších vykazujících společností, 

jak stanoví komise SEC) 

Leden 2021 

Leden 2024 

(včetně menších vykazujících 

společností, jak stanoví komise SEC) 

Leden 2022 

Leden 2024 

 

 = Beze změny data účinnosti 

*) Rovněž zahrnuje plány zaměstnaneckých požitků a neziskové jednotky, které jsou dlužníky dluhopisů účelového investičního 

subjektu (tzv. conduit bonds) a které podávají nebo sestavují finanční výkazy pro Komisi SEC.  

Zdroj: FASB.org 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@deloittece.com 

  

US GAAP 

mailto:gjindriskova@deloittece.com
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Kontakty 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního 

oddělení společnosti Deloitte, s odbornou skupinou Deloitte na adrese CZ_TechnicalDesk@deloittece.com nebo s jedním 

z následujících odborníků:

České účetnictví 

Jarmila Rázková 

jrazkova@deloittece.com 

IFRS a US GAAP 

Martin Tesař 

mtesar@deloittece.com 

Soňa Plachá 

splacha@deloittece.com 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@deloittece.com 

Deloitte Audit s. r. o.  

Churchill I 

Italská 2581/67 

120 00 Praha 2 – Vinohrady 

Česká republika 

Tel.: +420 246 042 500 

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů. 

 

mailto:CZ_TechnicalDesk@deloittece.com
mailto:jrazkova@deloittece.com
mailto:mtesar@deloittece.com
mailto:splacha@deloittece.com
mailto:gjindriskova@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/email-subscriptions.html
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