
Rok Měsíc České 

účetnictví

IFRS US GAAP

2023 Duben Otazníky nad 

účinností nového 

zákona o 

účetnictví

Evropská směrnice o podávání 

zpráv podniků o udržitelnosti

dReport.cz

Cash flow v účetní 

závěrce

Stav schvalování IFRS v 

Evropské unii

2023 Březen Účetní dopady 

vládních opatření 

v boji proti 

vysokým cenám 

energií

IASB navrhla změny klasifikace a 

oceňování finančních nástrojů

dReport.cz

Stav schvalování IFRS v 

Evropské unii

2023 Únor Nová interpretace 

Národní účetní 

rady I-48

Rozhodnutí Výboru pro 

interpretace IFRS

dReport.cz

Stav schvalování IFRS v 

Evropské unii 

2023 Leden Odměny 

v účetnictví: 

dohadné účty 

pasivní, nebo 

rezervy?

Uzavírání roku 2022 v účetní 

závěrce dle IFRS

dReport.cz

Vzorová účetní závěrka dle IFRS 

ve znění přijatém EU za rok 

končící 31. prosince 2022

Stav schvalování IFRS v 

Evropské unii 

2022 Listopad Ministerstvo financí 

zveřejnilo návrh 

nového zákona o 

účetnictví

Rada IASB vydala úpravy IAS 1 

týkající se klasifikace závazků s 

kovenanty

Stáhnout 

PDF

Úřad ESMA oznámil priority pro 

účetní závěrky za rok 2022

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

Přehled článků publikovaných

v Účetních novinkách od roku 2013
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2022 Říjen Jak se vypořádat 

s kurzovými rozdíly

Rada IASB vydala úpravu IFRS 16 Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2022 Září Nestátní neziskové 

společnosti: vklady 

a specifika 

účtování

Úpravy standardu IFRS 17 přijaty 

pro použití v Evropské unii

Deloitte aktualizoval 

publikaci porovnávající 

principy IFRS a US GAAP 

Stáhnout 

PDF

Úpravy standardu IAS 12 přijaty 

pro použití v Evropské unii

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2022 Červen Jak na účtování 

vratných obalů

ESMA zveřejnila nové výňatky ze 

své databáze obsahující 

rozhodnutí ohledně IFRS

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2022 Květen Účetní závěrka: 

Jak uzavřít starý 

rok a připravit se 

na ten nový?

Připravují se standardy IFRS pro 

zveřejňování údajů o udržitelnosti 

Stáhnout 

PDF

Nadace IFRS vydává šestý soubor 

rozhodnutí Výboru pro 

interpretace IFRS 

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2022 Duben Nová interpretace 

Národní účetní 

rady I-47 

Úřad ESMA vydal zprávu o 

činnosti dohledových orgánů v EU 

v roce 2021 

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2022 Březen Interpretaci NÚR 

se opět dostalo 

uznání od 

Nejvyššího 

správního soudu 

Problematika účetního výkaznictví 

dle IFRS v souvislosti s válečným 

konfliktem

Otázky účetního 

výkaznictví v souvislosti 

s válečným konfliktem 

z pohledu US GAAP 

Stáhnout 

PDF

Úpravy standardu IAS 1 přijaty 

pro použití v Evropské unii

Úpravy standardu IAS 8 přijaty 

pro použití v Evropské unii

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2022 Únor Přichází změna u 

předmětu 

podnikání „Výroba, 

obchod a služby 

neuvedené v 

přílohách 1 až 3 

živnostenského 

zákona“?

Rozhodnutí Výboru pro 

interpretace IFRS

Stáhnout 

PDF
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Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2022 Leden Jak se vypořádat 

s inventarizací a 

inventurou

Uzavírání roku 2021 v účetní 

závěrce dle IFRS

Změny v úpravě 

vykazování leasingů 

týkající se diskontní 

sazby 

Stáhnout 

PDF

Rada IASB vydala úpravu IFRS 17

Vzorová účetní závěrka dle IFRS 

ve znění přijatém EU

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2021 Listopad Nové možnosti 

zveřejnění účetní 

závěrky za rok 

2021

Úřad ESMA oznámil priority pro 

účetní závěrky za rok 2021

Porovnání IFRS a US 

GAAP: nová publikace 

Stáhnout 

PDF

Jak správně 

zpracovat zprávu o 

vztazích?

Standard IFRS 17 přijat pro 

použití v Evropské unii

Sankce za špatně 

vedené účetnictví 

a jejich prekluzivní 

lhůty

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2021 Říjen Nová interpretace 

Národní účetní 

rady I-46 

Ujednání o softwaru jako službě Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2021 Září Nestátní neziskové 

společnosti: v čem 

se od sebe liší 

jednotlivé právní 

formy?

Nové výňatky z databáze ESMA 

obsahující rozhodnutí ohledně 

IFRS

FASB upravuje pokyny 

pro pronajímatele týkající 

se leasingu obsahujícího 

variabilní leasingové 

platby

Stáhnout 

PDF

Pět úprav IFRS schváleno pro 

použití v EU

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2021 Červen Účetní závěrky se 

zaměřením na 

mezitímní závěrky

Deloitte vydal tři nové publikace 

zaměřené na IFRS 

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2021 Květen Účtování a 

vykazování 

vládních podpor a 

kompenzací 

poskytovaných v 

souvislosti s 

pandemií covidu-

19

Rada IASB vydala úpravy IAS 12 Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii
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2021 Duben Nové interpretace 

Národní účetní 

rady I-44 a I-45 

Rada IASB prodloužila praktické 

zjednodušení týkající se úlev na 

nájemném zavedených v důsledku 

pandemie COVID-19

Nová publikace o 

současných očekávaných 

úvěrových ztrátách dle 

standardu ASC 326 

Stáhnout 

PDF

Nová úprava 

evidence 

skutečných 

majitelů

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2021 Březen Výplata podílů na 

zisku a záloh na 

podílech na zisku 

po novele zákona o 

obchodních 

korporacích

Rada IASB dokončila úpravy 

standardu IAS 1 a stanoviska 

k aplikaci IFRS v oblasti 

významnosti (materiality)

Stáhnout 

PDF

Rada IASB dokončila úpravy 

standardu IAS 8 týkající se 

účetních odhadů

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2021 Únor Daňový balíček a 

dopad na 

účetnictví v oblasti 

odpisování

Rada IASB navrhla nový standard 

pro činnosti, na něž se vztahuje 

regulace sazeb 

Stáhnout 

PDF

Vzdělávací materiál o požadavcích 

na schopnost podniku pokračovat 

ve své činnosti

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2021 Leden Nové interpretace 

Národní účetní 

rady I-42 a I-43

Uzavírání roku 2020 v účetní 

závěrce dle IFRS

Nová publikace 

poukazuje na rozdíly 

v účetních standardech 

IFRS a US GAAP

Stáhnout 

PDF

Vzorová účetní závěrka dle IFRS 

ve znění přijatém EU

Úpravy IFRS 4 přijaty pro použití 

v Evropské unii

Úpravy IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, 

IFRS 4 a IFRS 16 přijaty pro 

použití v Evropské unii

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2020 Listopad Dopad novely 

zákona o 

obchodních 

korporacích na 

oblast účetnictví 

Úřad ESMA oznámil priority pro 

účetní závěrky za rok 2020

Nová Deloitte Roadmap 

v oblasti US GAAP: 

Účtování o podmíněných 

událostech, vyrovnání 

ztrát a zárukách

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii
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2020 Říjen Nová interpretace 

Národní účetní 

rady týkající se 

zákaznických 

věrnostních 

programů

Úpravy IFRS 16 schváleny pro 

použití v EU

Stáhnout 

PDF

Schválen návrh 

věcného záměru 

zákona o účetnictví

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2020 Září Dopady epidemie 

COVID-19 na 

nájemní vztahy

Rada IASB dokončila druhou fázi 

projektu reformy IBOR

Zajímají vás novinky 

týkající se US GAAP? 

Seznamte se s naší 

webovou platformou 

DART

Stáhnout 

PDF

Rada IASB odložila účinnost úprav 

IAS 1

Rada IASB vydala úzce zaměřené 

úpravy IFRS 17 a IFRS 4

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2020 Červen Účtování o 

dotacích

Rada IASB vydala úpravy IFRS 16 

z důvodu pandemie COVID-19 

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2020 Květen Program Antivirus Rada IASB vydala úpravy IAS 37 

týkající se nevýhodných smluv

Vliv pandemie COVID-19 

na účtování zajištění 

peněžních toků 

Stáhnout 

PDF

Rada IASB vydala úpravy IAS 16 

týkající se příjmů před 

zamýšleným použitím

Rada IASB vydala úpravy IFRS 3 

upravující odkaz na Koncepční 

rámec 

Rada IASB vydala Roční 

zdokonalení IFRS (cyklus 

2018–2020)

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2020 Duben Účetní závěrka v 

době koronavirové

Účetní aspekty spojené s 

pandemií COVID-19 – část 2

Stáhnout 

PDF

Účtování a 

klasifikace 

speciálního nářadí 

neboli toolingu

Rada IASB připravuje novelu IFRS 

16 z důvodu pandemie COVID-19
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Rada IASB vydala pokyny k 

aplikaci IFRS 9 při pandemii 

COVID-19

Úpravy IFRS 3 přijaty pro použití 

v Evropské uni

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2020 Březen Nové obchodní 

podmínky 

INCOTERMS® 

2020 a jejich vliv 

na účetnictví

Účetní aspekty spojené 

s pandemií COVID-19

Rada FASB vydává 

aktualizaci standardů 

související s reformou 

referenčních sazeb

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2020 Únor Nová interpretace 

Národní účetní 

rady týkající se 

vykazování 

nehmotných 

výsledků výzkumu 

a vývoje

Rada IASB navrhuje nový 

standard pro sestavování a 

zveřejňování účetní závěrky

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2020 Leden Majetkové cenné 

papíry a podíly v 

obchodních 

korporacích v cizí 

měně

Uzavírání roku 2019 v účetní 

závěrce dle IFRS

Ověřte si, jaké 

aktualizace standardů US 

GAAP pro vaši společnost 

v roce 2020 začnou platit

Stáhnout 

PDF

Vzorová účetní závěrka dle IFRS 

ve znění přijatém EU

Rada IASB vydala úpravy IAS 1, 

které objasňují klasifikaci závazků

Úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 

přijaté pro použití v Evropské unii

Úpravy IAS 1 a IAS 8 přijaté pro 

použití v Evropské unii

Změny odkazů na koncepční 

rámec ve standardech IFRS byly 

přijaty pro použití v Evropské unii

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_03_2020.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_03_2020.pdf
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2019 Listopad Kurzové rozdíly 

v roční účetní 

závěrce

Úřad ESMA oznámil priority pro 

účetní závěrky za rok 2019

FASB aktualizovala data 

účinnosti u vybraných 

standardů 

Stáhnout 

PDF

Ministerstvo financí 

předložilo návrh 

věcného záměru 

nového zákona o 

účetnictví

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2019 Říjen Slevy v českém 

účetnictví

Rada IASB upravila IFRS 9, IAS 

39 a IFRS 7 v reakci na reformu 

sazeb IBOR 

Standard o vykazování 

výnosů: nová publikace

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2019 Září Průlomový judikát: 

použitelnost účetní 

závěrky pro 

rozhodnutí o 

rozdělování zisku

Největší nástrahy standardu IFRS 

16, který řeší vykazování 

pronajatého majetku 

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2019 Srpen Právo stavby Nové výňatky z databáze ESMA 

obsahující rozhodnutí ohledně 

IFRS

Nově zveřejněna sada 

otázek a odpovědí 

týkajících se standardu 

pojednávajícím o modelu 

očekávaných úvěrových 

ztrát (ASC 326) 

Stáhnout 

PDF

Spuštěna webová stránka 

společnosti Deloitte o klimatických 

změnách

Deloitte vydal nové publikace o 

IFRS

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2019 Červen Nová interpretace 

Národní účetní 

rady týkající se 

inventarizačních 

rozdílů u zásob a 

dlouhodobého 

majetku 

Všechny kótované společnosti 

v EU budou od 1. ledna 2020 

podávat účetní závěrky digitálně

FASB  vydala novelu 

týkající se aplikace 

Aktualizace účetních 

standardů č. 2016-13 

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2019 Květen Nová interpretace 

Národní účetní 

rady o účtování 

prodeje podílu 

v dceřiném 

podniku

Kryptoměny podle IFRS Změny v účtování o 

epizodických televizních 

seriálech 

Stáhnout 

PDF

https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_11_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_11_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_10_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_10_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_09_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_09_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_08_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_08_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_06_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_06_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_05_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_05_2019.pdf


Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2019 Duben Nevyčerpaná 

dovolená – účtovat 

jako rezervu, nebo 

jako dohadnou 

položku?

Evropský orgán pro cenné papíry 

a trhy vydal zprávu o činnosti 

dohledových orgánů v EU v roce 

2018 

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2019 březen Náročnost účetních 

odhadů v českém 

účetnictví – vliv 

vývoje kurzu

Úpravy IAS 28 přijaty pro použití 

v Evropské unii

Rada FASB vyjasnila 

pokyny k implementaci a 

požadavky na zveřejnění 

uvedené ve standardu o 

leasingu

Stáhnout 

PDF

Úpravy standardu IAS 19 přijaty 

pro použití v EU

Roční zdokonalení IFRS (cyklus 

2015–2017) schváleno pro použití 

v EU

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii: březen

2019 leden Vykazování odměn 

zaměstnanců při 

pracovních a 

životních jubileích 

v českém 

účetnictví

Uzavírání roku 2018 v účetní 

závěrce dle IFRS

FASB vydal dokument k 

určování výše opravných 

položek na úvěrové 

ztráty

Stáhnout 

PDF

Stav schvalování IFRS v Evropské 

unii

2018 prosinec Rezerva na 

restrukturalizaci

Rada IASB vydala úpravy IFRS 3 

týkající se definice podniku

Jak je třeba zohlednit 

riziko kybernetických 

hrozeb při implementaci 

interních účetních kontrol

Stáhnout 

PDF

Rada IASB vydala úpravy 

standardů IAS 1 a IAS 8 týkající 

se definice významnosti

IFRIC 23 přijat pro použití v 

Evropské unii

2018 listopad Jiný výsledek 

hospodaření 

minulých let

Aplikace modelu očekávaných 

úvěrových ztrát dle IFRS 9 na 

obchodní pohledávky

Jaké změny v US GAAP 

vstupují v platnost letos 

v prosinci?

Stáhnout 

PDF

2018 říjen Vlastní kapitál při 

roční účetní 

závěrce

Co jste chtěli vědět o standardu 

IFRS 15 a (ne)báli jste se zeptat – 

4. díl

Nové publikace 

společnosti Deloitte z 

oblasti US GAAP

Stáhnout 

PDF

https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_04_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_04_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_03_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_03_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_01_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_01_2019.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_12_2018.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_12_2018.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_11_2018.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_11_2018.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_10_2018.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_10_2018.pdf


2018 září Nová interpretace 

Národní účetní 

rady o časovém 

rozlišování a cizí 

měně (I - 37)

Co jste chtěli vědět o standardu 

IFRS 15 a (ne)báli jste se zeptat: 

3. díl

Rada FASB vydala dvě 

úpravy nového standardu 

o leasingu

Stáhnout 

PDF

2018 červenec Účtování a 

vykazování 

digitální měny

Novelizovaný Koncepční rámec 

pro IFRS – část II.

Zásoby v konsignaci Stáhnout 

PDF

2018 červen Cash pooling a 

jeho účetní 

zachycení

Novelizovaný Koncepční rámec 

pro IFRS – Část I.

Účtování o nejistotě u 

daní z příjmů - možné 

rozdíly mezi US GAAP a 

IFRS

Stáhnout 

PDF

2018 květen Nezapomeňte 

zveřejnit účetní 

závěrku

Rada IASB vydala novelizovaný 

Koncepční rámec

Co by soukromé 

společnosti měly vědět o 

novém standardu pro 

vykazování výnosů

Stáhnout 

PDF

Úpravy IFRS 9 schváleny pro 

použití v EU

Interpretace IFRIC 22 schválena 

pro použití v EU

Evropský orgán pro cenné papíry 

a trhy (ESMA) vydal zprávu o 

činnosti dohledových orgánů v EU 

v roce 2017

2018 duben Kategorizace 

účetních jednotek 

po dvou letech

Úpravy IFRS 2 schváleny pro 

použití v EU

Publikace Centra pro 

kvalitu auditu - Podrobný 

návod pro přípravu a 

vykazování neúčetních 

ukazatelů 

Stáhnout 

PDF

Úpravy IAS 40 schváleny pro 

použití v EU

2018 březen Novela vyhlášky č. 

501/2002 Sb., pro 

banky a jiné 

finanční instituce, 

od 1. 1. 2018

Rada IASB vydala úpravy 

standardu IAS 19 týkající se změn 

plánu, krácení a vypořádání

Rada FASB objasnila 

aplikaci nového 

standardu o leasingu na 

věcná břemena k 

pozemkům

Stáhnout 

PDF

Novela vyhlášky č. 

502/2002 Sb., pro 

pojišťovny, od 1. 

1. 2018

Roční zdokonalení IFRS (cyklus 

2014 – 2016) schváleno pro 

použití v EU

2018 únor Novela vyhlášky č. 

500/2002 Sb., pro 

podnikatele, od 1. 

1. 2018

Uzavírání roku 2017 US GAAP Plus společnosti 

Deloitte – roční přehled

Stáhnout 

PDF

Novela Českých 

účetních standardů 

pro podnikatele

Rada IASB dokončila Roční 

zdokonalení IFRS (cyklus 

2015–2017)

Nové publikace společnosti 

Deloitte z oblasti IFRS - Vzorová 

účetní závěrka dle IFRS 2017 + 

Dotazník

2017 prosinec Novela 

insolvenčního 

zákona

IFRS 16 přijat pro použití v 

Evropské unii

Nové publikace 

společnosti Deloitte

Stáhnout 

PDF

https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_09_2018.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_09_2018.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_07_2018.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_07_2018.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_1806.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_1806.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_1805.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/Accounting_news_cz_1805.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/CZE_dReport_2018_Duben.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/CZE_dReport_2018_Duben.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/Accounting_news_cz_1803.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/Accounting_news_cz_1803.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/Accounting_news_cz_1802.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/Accounting_news_cz_1802.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1712.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1712.pdf


Evropská unie schválila čtyři 

úpravy standardů k použití v EU

2017 listopad Evropská komise 

vydala metodické 

pokyny

pro vykazování 

nefinančních 

informací

Rada IASB vydala úpravy 

standardu IAS 28

ohledně dlouhodobých podílů v 

přidružených

a společných podnicích

Diskutované změny 

nového standardu o 

leasingu

Stáhnout 

PDF

Rada IASB vydala úpravy 

standardu IFRS 9 ohledně

předčasného splacení s negativní 

kompenzací

a změn finančních závazků

2017 říjen Jak se připravit na 

roční inventarizaci?

Rada IASB vydala stanovisko k 

posuzování významnosti

Nová publikace 

společnosti Deloitte o 

nekontrolních

podílech

Stáhnout 

PDF

2017 září Nová interpretace 

Národní účetní 

rady

o výpočtu 

konsolidačního 

rozdílu

Co jste chtěli vědět o standardu 

IFRS 15 a (ne)báli

jste se zeptat – 2. díl

Nedávné změny v 

amerických účetních

principech US GAAP

Stáhnout 

PDF

2017 červenec Vnitropodnikové 

účetní směrnice

Rada IASB vydala novou 

interpretaci o účtování o nejistotě 

související s daní z příjmů

Ujednání o poskytování 

licencovaných služeb

Stáhnout 

PDF

Rada IASB vydala nový standard 

upravující pojistné smlouvy

2017 červen Zastropování doby 

odepisování 

goodwillu na 120 

měsíců po novele 

od 1.1.2016

Rada IASB navrhuje úpravu IFRS 

9 - Finanční nástroje

Aktualizace rady FASB, 

téma 718

Stáhnout 

PDF

ESMA vydává zprávu o činnosti 

dohledových orgánů a jejich 

zjištěních v rámci EU v roce 2016

Rada IASB vydala nový standard 

IFRS 17 - Pojistné smlouvy

2017 květen Musí být mezitímní 

účetní závěrka pro 

účely výplaty záloh 

na podíl na zisku 

ověřena 

auditorem?

Co jste chtěli vědět o standardu 

IFRS 15 a (ne)báli jste se zeptat

Změny v odepisování 

prémie u některých 

dluhopisů

Stáhnout 

PDF

https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1711.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1711.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1710.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1710.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1709.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1709.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1707.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1707.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1706.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1706.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1705.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1705.pdf


2017 duben Zveřejňování 

údajů o 

skutečných 

majitelích 

společností

Okénko IFRS praktika - příprava 

účetní závěrky dle IFRS (IAS 8)

Změny pravidel 

souvisejících s prodejem 

nefinančních aktiv

Stáhnout 

PDF

2017 březen Příloha v účetní 

závěrce za rok 

2016

Nové výňatky z databáze ESMA 

obsahující

rozhodnutí ohledně IFRS

Změny v procesu 

testovaní goodwillu na 

snížení hodnoty

Stáhnout 

PDF

ESMA vyzývá ke konzistentnímu 

uplatňování

standardů IFRS 15 a IFRS 9

2017 únor Vydána novela 

zákona o účetnictví 

platná

od 1. ledna 2017

Uzavírání roku 2016 Prodej podniku nebo 

prodej majetku?

Stáhnout 

PDF

Co by měly vědět 

auditované 

společnosti

o novinkách v 

auditu?

Nové publikace společnosti 

Deloitte z oblasti IFRS - vzorová 

účetní závěrka+ dotazník

2017 leden Oceňování zásob 

po (staro)novu?

IFRS 9 přijat pro použití v 

Evropské unii

Aktualizované pokyny US 

GAAP v oblasti vázaných 

peněžních prostředků

Stáhnout 

PDF

Nová interpretace IFRIC 22 o 

transakcích v cizích měnách

a předem hrazené protihodnotě

Rada IASB vydala úpravy IAS 40 

ohledně převodu investic

do nemovitostí

Rada IASB dokončila roční 

zdokonalení IFRS

– cyklus 2014 – 2016

2016 prosinec Novela zákona o 

účetnictví platná 

od 1. ledna 2017

IFRS 15 přijat pro použití v 

Evropské unii

Nové úpravy kodifikace 

účetních standardů 

provedené radou FASB v 

říjnu

Stáhnout 

PDF

2016 listopad Rezervy v českém 

účetnictví od 1. 1. 

2016

Úpravy IFRS 10, IFRS 12 a IAS 

28 byly schváleny pro použití v EU 

již od 1. ledna 2016

Nový standard pro 

vykazování výnosů

Stáhnout 

PDF

2016 říjen Konsolidovaná 

účetní závěrka za 

rok 2016

Rada IASB vydala úpravy 

standardu IFRS 4 Pojistné 

smlouvy

Změny a vysvětlení 

vydaná radou FASB v 

souvislosti s výkazem o 

peněžních tocích

Stáhnout 

PDF

Nové výňatky z databáze ESMA 

obsahující rozhodnutí

ohledně IFRS

https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1704.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1704.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1703.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1703.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1702.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1702.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1701.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1701.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1612.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1612.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1611.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1611.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1610.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1610.pdf


2016 září Kategorizace 

účetních jednotek 

a účetních skupin

Rada IASB objasnila klasifikaci a 

ocenění transakcí

s úhradami vázanými na akcie

Které změny amerických 

účetních principů (US 

GAAP)

nabydou brzy účinnosti a 

ovlivní přípravu účetních

závěrek v roce 2016?

Stáhnout 

PDF

Nová publikace - IFRS do kapsy 

2016 EN

2016 červenec Jaký dopad bude 

mít nová směrnice 

EU o uvádění

nefinančních 

informací na 

společnosti od 

ledna 2017?

IFRS 16 – nač se ptáte Nový standard týkající se 

snížení hodnoty 

finančních nástrojů

Stáhnout 

PDF

2016 červen Nová interpretace 

Národní účetní 

rady o určení 

okamžiku zařazení

dlouhodobého 

hmotného majetku 

do užívání

Okénko IFRS praktika - IAS 1 Hlavní rozdíly mezi US 

GAAP a IFRS v oblasti 

podmíněných aktiv a 

závazků

Stáhnout 

PDF

Nová publikace - iGAAP 2016

2016 květen Zveřejňování 

účetní závěrky

Rada IASB vydala úpravy 

standardu IFRS 15 

Aktuální změny pravidel 

a postupů US GAAP

Stáhnout 

PDF

2016 duben Přehled o změnách 

vlastního kapitálu

Praktické dopady nového 

standardu IFRS 16 - Leasingy

Po vydání IFRS 16 

následuje nově vydaný 

standard rady FASB o 

leasingu ASC 842

Stáhnout 

PDF

2016 březen Výroční zpráva s 

přehledem

Rada IASB vydala nový standard 

IFRS 16 -  Leasingy

Jaké jsou hlavní rozdíly v 

oblasti účetních změn 

mezi americkými 

účetními principy US 

GAAP a standardy IFRS?

Stáhnout 

PDF

Rada IASB vydala úpravy 

standardu IAS 7

2016 únor Změny Českých 

účetních standardů 

pro podnikatele

Uzavírání roku 2015 Změny ve  vykazování a 

ocenění finančních aktiv 

a finančních závazků

Stáhnout 

PDF

Rada IASB vydala nový standard 

pro leasing  

Rada IASB vydala úpravu 

standardu IAS 12 – Daně z příjmů

https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1609.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1609.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1607.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1607.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1606.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1606.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1605.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1605.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1604.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1604.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1603.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1603.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1602.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1602.pdf


Nové publikace: Vzorová účetní 

závěrka dle IFRS schválených pro 

použití v EU  2015 v češtině i 

angličtině

2016 leden Sdělení 

Ministerstva financí 

k aplikaci 

některých 

ustanovení novely 

zákona o účetnictví

Nové výňatky z databáze ESMA 

obsahující rozhodnutí ohledně 

IFRS

Nově vydaný standard 

Rady pro standardy 

finančního účetnictví 

(FASB) zjednodušuje 

vykazování odložených 

daní v rozvaze  

Stáhnout 

PDF

Novely dalších 

prováděcích 

vyhlášek k zákonu 

o účetnictví

Finanční zpravodaj 

již pouze v 

elektronické 

podobě 

2015 prosinec Konsolidovaná 

účetní závěrka dle 

novely zákona o 

účetnictví 

Evropská unie neschválí pro 

použití v EU standard IFRS 14 

Začínáte s výkaznictvím 

podle amerických 

účetních standardů (US 

GAAP)? 

Stáhnout 

PDF

Evropský orgán pro cenné papíry 

a trhy (ESMA) vydal roční veřejné 

prohlášení pro rok 2015

2015 listopad Zásadní novela 

zákona o účetnictví 

– 2. část

Bude mít Evropská unie své účetní 

standardy pro malé a střední 

podniky?

Nově vydaný auditní 

standard 18 – Spřízněné 

osoby a další úpravy pro 

významné neobvyklé 

transakce a transakce s 

užším vedením 

společnosti

Stáhnout 

PDF

Novely 

prováděcích 

vyhlášek k zákonu 

o účetnictví

Nové publikace společnosti 

Deloitte z oblasti IFRS  (IFRS do 

kapsy 2015 v češtině; Vzorová 

účetní závěrka podle IFRS za rok 

2015 v angličtině; Dotazník pro 

ověření splnění požadavků IFRS 

pro rok 2015)

Novela vyhlášky č. 

500/2002 Sb., pro 

podnikatele účtující 

v soustavě 

podvojného 

účetnictví

https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1601.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1601.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1512.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1512.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1511.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1511.pdf


2015 říjen Zásadní novela 

zákona o účetnictví

Okénko IFRS praktika - IAS 24 Rada pro standardy 

finančního účetnictví 

(FASB) navrhla další 

změny k nové úpravě 

standardu o výnosech, a 

to v oblasti týkající se 

určení pozice prodejce 

oproti pozici 

zprostředkovatele

Stáhnout 

PDF

Změna termínu 

vydávání zpráv 

auditora k 

povinnému auditu

2015 září Dotace a jejich 

zobrazení v účetní 

závěrce

IASB odložila datum účinnosti 

standardu IFRS 15

Sbližování standardů US 

GAAP a IFRS : Novinky 

ze Zpravodaje FASB 

Outlook 

Stáhnout 

PDF

Nové výňatky z databáze ESMA 

obsahující rozhodnutí ohledně 

IFRS

2015 červenec Příloha k účetní 

závěrce - tipy na 

zjednodušení

Rada IASB vydala úpravy 

standardu IFRS pro malé a střední 

podniky 

Odklad nového standardu 

pro vykazování výnosů

Stáhnout 

PDF

Nová publikace společnosti 

Deloitte z oblasti IFRS - IFRS in 

your pocket 2015

2015 červen Inventarizace 

zásob – 

inventarizační 

rozdíly

IASB předběžně rozhodla o 

odložení data účinnosti standardu 

IFRS 15

Účtování o ujednáních 

týkajících se cloud 

computingu na straně 

uživatele

Stáhnout 

PDF

Evropský orgán pro cenné papíry 

a trhy (ESMA) vydává zprávu o 

činnosti dohledových orgánů v EU 

v roce 2014 

Aktualizace pracovního plánu rady 

IASB 

2015 květen Vliv obchodních 

podmínek 

INCOTERMS na 

účetnictví

Okénko IFRS praktika - IFRS 13 Změna v klasifikaci 

nákladů na získání 

dluhového financování

Stáhnout 

PDF

2015 duben Hledání věrného 

obrazu – 

zaměstnanecké 

požitky

Použití standardů IFRS ve světě Aktuální změny týkající

se požadavků na 

konsolidaci

Stáhnout 

PDF

https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1510.pdf
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https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1507.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1507.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1506.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1506.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1505.pdf
https://www.dreport.cz/wp-content/uploads/acc_news/accounting-news-1505.pdf
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2015 březen Nová interpretace 

Národní účetní 

rady o mezitímním 

účetním 

výkaznictví (I- 31)

Okénko IFRS praktika - IFRS 13 Jaké změny můžeme v 

amerických účetních 

standardech očekávat:

návrhy aktualizací 

účetních standardů

Stáhnout 

PDF

Nová publikace společnosti 

Deloitte z oblasti IFRS - iGAAP 

2015

2015 únor Připravovaná 

novela zákona o 

účetnictví

Uzavírání roku 2014 Nové aktualizace 

účetních standardů 

vydané radou FASB

Stáhnout 

PDF

Rada IASB dokončila úpravy 

standardu IAS 1 v rámci Inciativy

pro zveřejňování informací

Rada IASB vydala úpravy týkající 

se uplatňování výjimek pro 

investiční jednotky

Nové publikace společnosti 

Deloitte z oblasti IFRS

2015 leden Nové interpretace 

Národní účetní 

rady - I29 a I30

Databáze evropského orgánu 

ESMA obsahující rozhodnutí o 

používání IFRS

Aktualizace účetních 

standardů: Určení toho, 

zda se hostitelská 

smlouva

v hybridním finančním 

nástroji emitovaném ve 

formě akcie více podobá

dluhovému nebo 

majetkovému cennému 

papíru

Stáhnout 

PDF

2014 prosinec Desatero 

prezentačních 

chytáků

Okénko IFRS praktika - IFRS 13 Zjednodušení oceňování 

zásob podle amerických 

účetních principů US 

GAAP

Stáhnout 

PDF

2014 listopad EU přijala nová 

pravidla 

transparentnosti 

týkající se 

společenské 

odpovědnosti

velkých společností 

a skupin

Rada IASB vydala Roční 

zdokonalení IFRS (cyklus 2012-

2014)

Problémy a běžná praxe 

související s 

implementací 

integrovaného rámce

interní kontroly vydaného 

Výborem COSO

Stáhnout 

PDF

Nové publikace společnosti 

Deloitte z oblasti IFRS

2014 říjen Nové interpretace 

Národní účetní 

rady 

Rada IASB zveřejnila úpravy 

standardů IFRS 10 a IAS 28 

(2011)

FASB vydala aktualizaci 

na téma -  „Going 

concern“

Stáhnout 

PDF
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Nový standard pro účtování o 

výnosech by mohl ovlivnit profil 

výnosů a vykazování zisku

2014 září Cash pooling a 

jeho vykazování

Rada IASB vydala konečnou verzi 

standardu IFRS 9

Současný stav projektů 

Rady pro standardy 

finančního účetnictví 

Stáhnout 

PDF

Rada IASB upravila standardy IAS 

16 a IAS 41

Rada IASB vydala úpravu 

standardu IAS 27

2014 červenec Aktualizované 

verze vzorů účetní 

závěrky v českém 

účetnictví a shrnutí 

významných změn 

pro rok 2014

Rada IASB vydala nový standard 

pro vykazování výnosů (IFRS 15)

Nové standardy 

vykazování výnosů

Stáhnout 

PDF

2014 červen Jak sestavit 

jednoduše výkaz 

Cash Flow? (část 

2.)

Rada IASB vydala úpravy 

standardu IFRS 11 Společná 

ujednání

Cloud computing Stáhnout 

PDF

Rada IASB provedla úpravu 

standardů IAS 16 a IAS 38 s 

cílem vyjasnit metody odepisování 

a amortizace

2014 květen Jak sestavit 

jednoduše výkaz 

Cash Flow? (část 

1.)

Aktualizace pracovního plánu rady 

IASB

Změny v oblasti interních 

kontrol dle COSO – 

integrovaného rámce

Stáhnout 

PDF

Novinky v projektu přípravy 

nového standardu o leasingu

2014 duben Hledání věrného 

obrazu – vliv 

účetních metod a 

odvětvové praxe

na srovnatelnost 

účetních závěrek 

(3. díl)

Rada IASB učinila rozhodnutí o 

konečném datu účinnosti 

standardu IFRS 9

Společnosti poskytující 

služby v oblasti 

cestování, ubytování a 

volnočasových

aktivit používající slevové 

portály k distribuci svých 

služeb – dopad

na vykazování výnosů

Stáhnout 

PDF

Rada IASB odkládá dokončení 

nového standardu pro vykazování 

výnosů

Databáze evropského orgánu 

ESMA obsahující rozhodnutí o 

používání IFRS

2014 březen Emisní povolenky v 

účetní závěrce za 

rok 2013

Rada IASB vydala standard IFRS 

14 – prozatímní standard pro 

cenovou regulaci

Nehmotný majetek podle 

US GAAP

Stáhnout 

PDF
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Hledání věrného 

obrazu – vliv 

účetních metod a 

odvětvové praxe

na srovnatelnost 

účetních závěrek – 

2. díl článku

2014 únor Hledání věrného 

obrazu – vliv 

účetních metod a 

odvětvové praxe

na srovnatelnost 

účetních závěrek – 

1. díl článku

Uzavírání roku 2013 Účtování o závazcích v 

případě, že jejich úhrada 

pravděpodobně

nebude vyžadována

Stáhnout 

PDF

2014 leden Nová evropská 

směrnice o ročních 

a konsolidovaných 

účetních závěrkách

IASB vydala úpravy standardu 

IFRS 9 Finanční nástroje – 

Obecné zajišťovací účetnictví

Americká rada FASB 

vydává aktualizaci 

účetního standardu 

vztahujícího se k 

vykazování 

neuplatnitelného 

daňového 

zvýhodnění/benefitu v 

případě převodu čisté 

provozní ztráty

Stáhnout 

PDF

IASB vydala úpravy standardu 

IAS 19 (2011) Zaměstnanecké 

příspěvky

IASB vydala Roční zdokonalení 

IFRS – cyklus 2010-2012

IASB vydala Roční zdokonalení 

IFRS – cyklus 2011–2013

2013 prosinec Co je a není 

oprava chyb 

minulého období

Okénko IFRS praktika - IAS 16 Účtování o franchisingu Stáhnout 

PDF

IASB vydala úpravy IFRS 9 

Finanční nástroje – Obecné 

zajišťovací účetnictví

2013 listopad Optimalizace 

finančního 

reportingu

Projekt zaměřený na koncepční 

rámec IFRS 

Účtování o závazcích 

vyplývajících ze 

společných a 

nerozdílných ujednání o 

závazcích

Stáhnout 

PDF
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