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Úpravy IFRS 2 schváleny pro použití v EU 
 

Dne 26. února 2018 byly přijaty Evropskou komisí k použití 

v Evropské unii úpravy IFRS 2 Klasifikace a oceňování transakcí 

s úhradou vázanou na akcie. Datum účinnosti úprav IFRS 2 

v EU je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB 

(účetní období začínající dne 1. ledna 2018 nebo později).  

Úpravy standardu IFRS 2 Úhrady vázané na akcie objasňující 

klasifikaci a ocenění transakcí s úhradami vázanými na akcie 

byly vydány Radou pro mezinárodní účetní standardy 

(rada IASB) v červnu 2016.  

Úpravy IFRS 2 přinášejí změny v následujících oblastech: 

 Účtování o transakcích s úhradami vázanými na akcie 

vypořádaných v hotovosti, které obsahují výkonnostní 

podmínku.  

 Klasifikace transakcí s úhradami vázanými na akcie, 

které vykazují znaky čistého vypořádání. 

 Účtování o změnách transakcí s úhradami vázanými 

na akcie z transakcí vypořádaných v hotovosti 

na transakce vypořádané kapitálovými nástroji. 

Bližší informace naleznete v našich Účetních novinkách 

ze září 2016. Plné znění úprav IFRS 2 v češtině je k dispozici 

zde. 

Soňa Plachá 

splacha@deloittece.com 

 

Úpravy IAS 40 schváleny pro použití v EU  
 

Dne 14. března 2018 schválila Evropská komise k použití 

v Evropské unii úpravy IAS 40 Přeúčtování investic 

do nemovitostí. Datum účinnosti úprav IAS 40 v EU je stejné 

jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období 

začínající dne 1. ledna 2018 nebo později). 

Úpravy standardu IAS 40 byly vydány radou IASB 

v prosinci 2016 s cílem objasnit převody z účtu a na účet 

investic do nemovitostí.  

Úpravy nově uvádí, že účetní jednotka provede převod z účtu 

a na účet investic do nemovitostí pouze tehdy, existuje-li 

důkaz o změně využití. Ke změně využití dojde tehdy, pokud 

nemovitý majetek splní (nebo přestane splňovat) definici 

investice do nemovitosti. Změna plánů vedení účetní jednotky, 

pokud jde o využití nemovitého majetku, sama o sobě 

nepředstavuje důkaz o změně využití.  

K příkladům důkazů o změně v užívání patří:  

a. zahájení užívání nemovitosti vlastníkem či zahájení 

rekonstrukce směřující k takovému užívání, 

b. zahájení rekonstrukce směřující k prodeji, 

c. ukončení užívání nemovitosti vlastníkem, 

d. zahájení operativního leasingu jiné straně. 

Účetní jednotka aplikuje úpravy na změny ve využití, k nimž 

dojde na počátku případně po počátku ročního účetního 

období, v němž účetní jednotka poprvé uplatní úpravy. 

Retrospektivní aplikace je rovněž povolena, pokud ji lze využít 

bez použití zpětného pohledu. 

Bližší informace naleznete v našich Účetních novinkách 

z ledna 2017. Plné znění úprav IAS 40 v češtině je k dispozici 

zde. 

Soňa Plachá 

splacha@deloittece.com 

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 

15. března 2018.  

Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají 

k 25. březnu 2018 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 9 Předčasné splacení s negativní 

kompenzací (vydáno v říjnu 2017) 

 Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv 

mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem 

(vydáno v září 2014) 

IFRS 
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 Úprava standardu IAS 19 Změny plánu, krácení 

a vypořádání (vydáno v únoru 2018) 

 Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé podíly v přidružených 

a společných podnicích (vydáno v říjnu 2017) 

 Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2015 – 2017 

(vydáno v prosinci 2017) 

Interpretace 

 IFRIC 22 Transakce v cizích měnách a předem hrazená 

protihodnota (vydáno v prosinci 2016) 

 IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů 

(vydáno v červnu 2017) 

Zpráva o schvalování IFRS v EU 

Zveme vás na seminář IFRS 16 - nový 

standard o leasingu 

Rádi bychom vás pozvali 16. května na seminář společnosti 

Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví (IFRS), tentokrát věnovaný novému standardu 

IFRS 16 Leasingy. Účinný bude pro období začínající 

1. ledna 2019. Standard byl schválen pro použití v EU 

v listopadu 2017.  

 

 

 

 

Publikace Centra pro kvalitu auditu  
Podrobný návod pro přípravu a vykazování neúčetních ukazatelů 
 

Sestavujete výroční zprávu a váháte, zda jsou neúčetní 

informace (ať už finanční či nefinanční), které mají být její 

součástí, prezentovány a vypočteny smysluplně?  

Americké Centrum pro kvalitu auditu (CAQ) vydalo novou 

publikaci doporučující americkým veřejně obchodovaným 

společnostem a specificky jejich výborům pro audit, 

jak uchopit přípravu a schvalování neúčetních informací, 

které jsou následně zveřejněny. Tyto obecné principy 

a doporučení však mohou být relevantní a smysluplné 

pro všechny veřejné společnosti, nejenom pro ty americké.  

Informace zveřejňované v souladu s obecně uznávanými 

účetními principy (US GAAP či IFRS) přinášejí investorům 

a dalším čtenářům účetních závěrek spolehlivý základ 

porozumění výkonnosti společnosti, nicméně finanční 

měřítka nad rámec těchto zásad se stávají v mnoha 

oblastech pro uživatele čím dál důležitější a cennější.  

Jako příklady neúčetních informací můžeme uvést: 

 Ukazatel EBITDA  

 Upravený provozní výnos, upravený zisk na akcii (EPS) 

 FFO (provozní finanční toky) používané v odvětví 

nemovitostí a  

 mnoho dalších. 

Pro americké veřejné společnosti definuje neúčetní informace 

a měřítka americká Komise pro cenné papíry a burzu 

(US Securities and Exchange Commission).  

Zveřejněné nefinanční informace jsou pro uživatele klíčové, 

pokud jsou vyvážené a smysluplně srovnatelné. 

Centrum pro kvalitu auditu (Center for Audit Quality – CAQ), 

které představuje autonomní neziskovou veřejnou organizaci 

na podporu pravidel a postupů, sídlí ve Washingtonu DC 

a je přidruženou organizací Amerického institutu 

certifikovaných účetních, vydalo Podrobný návod pro auditní 

výbory v oblasti neúčetních informací a předkládá jim návrhy, 

faktory ke zvážení a doporučené postupy, které je vhodné 

uplatnit při hodnocení informací, jež se neřídí obecnými 

účetními principy, ale zveřejňují se s cílem získat vyvážený 

obraz společnosti.  

Podrobný návod najdete na webových stránkách CAQ zde. 

Mezi hlavní faktory, jejichž zohlednění Centrum mimo jiné 

navrhuje, patří: 

 Snaha vžít se do pozice investora 

 Diskutovat s vedením o existenci interní politiky upravující 

tuto oblast 

 Projednat s vedením, jak společnost provádí změny 

zveřejňovaných výpočtů těchto neúčetních informací 

 Požádat společnost, aby se porovnala s ostatními 

společnostmi a způsobem výpočtu ukazatelů 

 Zjistit, jaké kontroly zveřejňovaných informací 

byly zavedeny 

 Konzultovat s externími auditory povinnosti v dané oblasti, 

potenciál a názor na výkonnost společnosti, zda se 

shoduje s tím, jak auditor společnost zná a chápe 

Při sestavování neúčetních informací, zavedení procesů 

souvisejících s jejich přípravou a kontrolou mohou společnosti 

zvážit pomoc externích poradců a auditorů. 

Gabriela Jindřišková 

gjindriskova@deloittece.com 

 

US GAAP 
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Kategorizace účetních jednotek po dvou letech 
 

Velká novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zavedla s účinností 

od 1. ledna 2016 tzv. kategorizaci účetních jednotek.  

Jemnější rozčlenění má umožnit lepší přizpůsobení povinností 

při vykazování a zveřejňování informací z účetnictví. Mikro 

jednotky jsou nadále „chráněny“ směrnicí EU a členské státy 

jim nesmí přidávat žádné další administrativní povinnosti. 

To naopak neplatí pro velké jednotky, po kterých může 

v odůvodněných případech členský stát požadovat více 

informací nebo širší reporting apod. Legislativa stanovuje 

pro různé kategorie minimální požadavky na informace 

zveřejňované v příloze, ale je plně na zvážení účetní jednotky, 

zda zveřejní více informací, než je povinné minimum. 

Kategorizace souvisí také s povinností auditu účetních 

závěrek. 

Počínaje 1. lednem 2016 se uplatňují pro kategorizaci 

účetních jednotek nová kritéria, přičemž pro zařazení 

do kategorie musí být splněna dvě ze tří kritérií: 

Účetní jednotka Aktiva celkem 

(netto) 

Roční úhrn 

obratu 

Průměrný počet 

zaměstnanců 

Mikro Do 9 mil. Do 18 mil. Do 10 

Malá Do 100 mil. Do 200 mil. Do 50 

Střední Do 500 mil. Do 1 mld. Do 250 

Velká Nad 500 mil. Nad 1 mld. Nad 250 

 

Že u aktiv je zákonodárcem myšlena jejich netto hodnota, 

se již za dva roky od implementace poměrně vžilo. Jen 

připomenu, že definice obratu je ukryta na samém konci 

příloh č. 2 a 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 

jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 

(dále jen „Vyhláška“). Obrat je tam definován jako součet 

položek Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej služeb + 

Ostatní provozní výnosy + Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku + Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku + Výnosové úroky + Ostatní finanční výnosy. 

V praxi se však stále potkáváme s dotazy, jak správně zatřídit 

konkrétní účetní jednotku a kdy změnit kategorii. 

Zákon v §1e stanoví, že pokud ve dvou po sobě následujících 

rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka 

překročí nebo přestane překračovat dvě hraniční hodnoty 

podle §1b a 1c, změní od počátku bezprostředně 

následujícího účetního období kategorii účetní jednotky, podle 

které je stanoven rozsah a způsob sestavování účetní závěrky.  

Častým zdrojem nesprávného zařazení nebo předčasné 

změny kategorie účetní jednotky je nenápadné přechodné 

ustanovení Zákona, které stanoví, jak se vlastně účetní 

jednotky seřadí na startovní čáře po novele Zákona a od kdy 

se vlastně začíná odpočítávat. 

V účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní 

jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních 

jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky 

naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího 

účetního období. 

To znamená, že v prvním roce aplikace novely (tj. v roce 2016) 

se postupovalo podle stavu k 31. 12. 2015 a podle něho 

se účetní jednotka zatřídila. Toto první zařazení se nepočítá 

do „počtu překročení hraničních hodnot“. 

Příklad č. 1 

 Aktiva celkem 

(netto) 

Úhrn obratu Počet 

zaměstnanců 

Kategorie 

účetní 

jednotky 

31. 12. 

2015 

300 000 000 17 000 000 12 malá 

31. 12. 

2016 

455 600 000 240 000 000 20 malá 

(střední) 

31. 12. 

2017 

460 000 000 250 000 000 49 malá 

(střední) 

31. 12. 

2018 

   mtřední 

 

Účetní jednotka se na startu (k 1. 1. 2016) zařadila podle 

výsledků k 31. 12. 2015 do kategorie „malá“.  Toto první 

zařazení se nepočítá do počtu období, ve kterých se sleduje 

překročení hraničních hodnot. 

I když se jednotce následující dva roky dařilo a přesáhla 

ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech dvě 

hraniční hodnoty (aktiva a obrat) pro přeřazení do kategorie 

„střední“, pokračuje i v roce 2016 i 2017 ve vykazování jako 

malá účetní jednotka. Teprve poté, co po dva roky po sobě 

překročila dvě ze tří hraničních hodnot, začne vykazovat v jiné 

kategorii, v našem případě jako střední účetní jednotka.  

Tato úvaha není složitá, takže si s ní při troše pozornosti 

při čtení Zákona asi většina správně poradí.  

Pojďme se podívat na složitější případ: 

Příklad č. 2 

 Aktiva celkem 

(netto) 

Úhrn obratu Počet 

zaměstnanců 

Kategorie 

účetní 

jednotky 

31. 12. 

2015 

500 000 000 12 000 000 18 malá 

31. 12. 

2016 

800 000 000 650 000 000 137 malá 

(střední) 

31. 12. 

2017 

950 000 000 2 150 000 000 260 malá 

(velká) 

31. 12. 

2018 

   střední 

České účetnictví 
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Účetní jednotka v tomto případě prudce rostla. Na startu 

se zařadila podle svých výsledků v roce 2015 do kategorie 

„malá“ a následující roky 2016 a 2017 jako „malá“ správně 

vykazovala.  

Již k prvnímu testovanému rozvahovému dni 31. 12. 2016 

překročila dvě ze tří kritérií pro kategorii střední.  

K druhému testovanému rozvahovému dni 31. 12. 2017 

se dokonce vyšvihla k hodnotám, které jsou přiřazeny pro 

kategorii „velká“ účetní jednotka.  

V tomto případě je jasné, že účetní jednotka v roce 2018 musí 

změnit kategorii, otázkou může být, jaké zatřídění je správné – 

střední, nebo velká? Účetní jednotka překročila ve dvou 

po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních 

závěrek dvě hraniční hodnoty pro kategorii střední 

a k druhému rozvahovému dni navíc i hodnoty pro kategorii 

„velká“. Při použití znění §1e Zákona dospějeme k nutnému 

závěru, že naše účetní jednotka překročila ke dvěma 

rozvahovým dnům hraniční hodnoty pro kategorii „střední“ 

(pro „velkou“ jen jednou), bude tedy v účetním období 2018 

vykazovat jako “střední”.  

Nejzajímavější případ nakonec:  

Příklad č. 3 

Dojde k fúzi sloučením existující malé účetní jednotky s velkou 

účetní jednotkou. Nástupnickou účetní jednotkou je malá 

účetní jednotka. Pokud bychom postupovali striktně podle 

gramatiky Zákona, dospěli bychom k tomu, že: 

 Nejde o vznik ani zahájení činnosti podle §1e, tj. 

neodhaduji kategorii účetní jednotky, a zůstává původní 

kategorie „malá“ účetní jednotka. 

 Nebyly překročeny dvě hraniční hodnoty podle §1b a 1c 

ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných 

účetních závěrek, tj. dva roky nebude změněna kategorie 

účetní jednotky. 

Velká účetní jednotka, která se sloučila fúzí do nástupnické 

malé účetní jednotky, se tak stává malou se všemi výhodami 

při zveřejňování účetní závěrky a dalším vykazování. 

Domníváme se, že takový postup by nebyl v souladu 

se zásadou správnosti, která obcházení účelu zákona 

neumožňuje. Zákon v §8 odst. 2 stanoví, že účetnictví je 

považováno za správné, pokud je účetní jednotka vede tak, 

že neodporuje Zákonu a ostatním právním předpisům ani 

neobchází jejich účel. Je v rozporu s touto zásadou, 

aby ve skutečnosti velká jednotka dosáhla formální transakcí 

výhod malé jednotky.  

Jak jsme uvedli v úvodu, účelem kategorizace účetních 

jednotek je stanovení odpovídajících souvisejících povinností 

v ostatních částech Zákona, případně v právních předpisech, 

které s oblastí účetnictví přímo souvisí, např. zákoně 

o auditorech. Plnění odpovídajících povinností je zákonem 

předpokládáno již od okamžiku vzniku účetní jednotky, resp. 

od okamžiku zahájení její činnosti. Pokud tyto povinnosti platí 

pro nově vzniklé účetní jednotky nebo jednotky zahajující svoji 

činnost, tím spíše jsou jistě předpokládány u účetních 

jednotek, které jsou součástí přeměny. 

I když praxe bezpochyby postupem času upraví přístup 

k podobným transakcím, doporučili bychom i s ohledem 

na další princip „podstata nad formou“ změnit v podobných 

případech kategorii podle skutečností, které jsou k dispozici 

po provedené přeměně přímo z účetních závěrek za minulá 

účetní období, a v našem příkladu změnit kategorii na „velká“. 

Jarmila Rázková 

jrazkova@deloittece.com 

 

 

 

 

 

 

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 Advisory, s. r. o.  

Nile House, Karolinská 654/2, 

186 00 Praha 8 - Karlín, 

Česká republika 
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 

britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích 

členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích 

členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL 

(rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více 

informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese 

www.deloitte.com/cz/onas. 

 

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního 

a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby 

klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně 

propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost 

Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři 

z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby 

v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li 

se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 245 000 odborníků dělá to, co má pro 

klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn 

či Twitter.  

 

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených 

ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou 

sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby 

poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings 

Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné 

a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří 

ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím 

více než 6 000 zaměstnanců ze 44 pracovišť v 18 zemích. 
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