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Abstrakt: 

Řešitel diplomové práce se zabývá procesem přijetí IFRS 9 pro použití v Evropské unii. 

V první části stručně popisuje historický vývoj mezinárodních účetních standardů, které 

upravovaly či upravují nebo se jinak váží k finančním nástrojům a nastiňuje nejbližší vývoj 

v této oblasti. V hlavní části práce podrobně rozebírá proces přijetí mezinárodních účetních 

standardů pro použití v EU, charakterizuje orgány a instituce, jenž se na procesu podílí, 

popisuje proces schválení jako takový, analyzuje kritéria, podle nichž je posuzován soulad 

nového standardu s právem EU a naznačuje, jak se podílí evropské instituce na přípravě 

standardů před jejich vydáním IASB. Následně ukazuje, jak je popsaný postup a jeho kritéria 

uplatněna při schvalování IFRS 9. V poslední části analyzuje na vzorku společností kótovaných 

na pražské burze cenných papíru, jak se tyto společnosti staví k přijetí IFRS 9 Evropskou unií 

a povinnosti vykazovat své finanční nástroje podle IFRS 9 od roku 2018. 
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Abstract: 

Author of the diploma thesis deals with the endorsement process of IFRS 9. In the first 

chapter, the author briefly describes the historical development of international accounting 

standards that have regulated or otherwise related to financial instruments and outlines the 

developments in the field. In the main chapter of the thesis, author discusses in detail the 

endorsement process, characterizes the bodies and institutions involved in the process, 

describes the endorsement process as such, analyses the criteria according to which the 

compliance of the new standard with EU law is assessed and describes how European 

institutions participate in preparing standards before their adoption by the IASB. Author shows 

how the described procedure and criteria are applied in the approval of IFRS 9. Lastly, author 

analyses on a sample of companies listed on the Prague Stock Exchange how these companies 

are considering the endorsement of IFRS 9 by the European Union and the obligation to report 

their financial instruments under IFRS 9 from 2018. 
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ÚVOD 

Od 1. ledna 2005 musí společnosti s veřejně obchodovanými cennými papíry na 

finančních trzích Evropské unie (dále také „EU“) vést své účetnictví v souladu s mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví (dále také „IFRS“). Tyto standardy zde existují ale již mnohem 

delší dobu, Evropská unie se pro jejich použití rozhodla na počátku minulého desetiletí. Aby se 

tyto standardy staly právně závazné pro dané společnosti a aby si EU uchovala možnost ovlivnit 

podobu těchto standardů, musí se IFRS stát nejprve součástí právního řádu Evropské unie. 

A právě proces přijetí je předmětem této diplomové práce na téma „Proces přijetí IFRS 9 

v EU“. 

Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol. V první kapitole je krátce shrnut předchozí 

vývoj mezinárodních účetních standardů (dále také „IAS“), resp. mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví v oblasti finančních nástrojů. Cílem tohoto přehledu je především 

poukázat na spletitost vývoje regulace v této oblasti. V závěru kapitoly jsou naznačeny dílčí 

oblasti a problematiky, kterým bude v nejbližších letech věnována pozornost ze strany IASB. 

Druhá, svým rozsahem nejdelší kapitola, se věnuje již samotnému procesu přijetí IFRS 

pro použití v Evropské unii, ale i tomu, jak se EU podílí na přípravě nových standardů. Nejprve 

jsou odděleny dva způsoby, kterými Evropská unie sjednocuje účetní regulaci, a to právě 

pomocí mezinárodních standardů účetního výkaznictví a také pomocí účetních směrnic. Jsou 

popsány i důvody, které vedly Evropskou unii k přijetí IAS/IFRS a právní rámec, který celý 

proces zastřešuje, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1606/2002 ze dne 

19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (dále také „Nařízení 

č. 1606/2002“). 

Na procesu přijetí IFRS pro použití v EU1 se podílí hned několik evropských institucí. 

Každé z nich je v diplomové práci věnována samostatná podkapitola, v níž je popsána jejich 

činnost, organizační struktura, složení a rozhodovací proces. Kromě Evropské poradenské 

skupiny pro finanční výkaznictví (dále také „EFRAG“) jsou všechny ostatní instituce orgány 

Evropské unie. EFRAG sehrává v celém procesu klíčovou úlohu. 

                                                 
1 Čeština na rozdíl od angličtiny (endorsement process) bohužel nemá pro tento proces jednoslovné 

označení ale pouze takto dlouhý opis. 
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Další podkapitola popisuje samotný proces přijetí. Jelikož jsou nové standardy 

přijímány formou nařízení EU, jedná se v podstatě o standardní legislativní proces EU 

rozšířený o několik málo specifik2. 

Proces přijetí je z věcného hlediska především posouzením souladu nové standardu 

s právem Evropské unie. Toto posouzení je postaveno na 3 kritérií: 

1. Standard musí splňovat základní požadavek směrnice 2013/34/EU, tj. že 

výsledkem jeho používání bude pravdivý a věrný obraz finanční situace 

a výkonnosti podniku; 

2. Standard musí být v souladu s evropským veřejným zájmem; 

3. Standard musí splňovat základní kritéria s ohledem na kvalitu informací, které 

jsou potřebné pro finanční výkazy, aby byly užitečné pro uživatele. 

Všechna tři kritéria jsou podrobně diskutována v obecné rovině v podkapitole 2.5 

a zároveň přímo ve vztahu k IFRS 9 v kapitole 3, v jejímž rámci je i shrnut proces přijetí 

IFRS 9. 

Poslední kapitola analyzuje předpokládané dopady přijetí IFRS 9 na evropské 

společnosti. Na pomoc si přitom bere zprávu Evropského orgánu pro bankovnictví (dále také 

„EBA“), která je shrnutím analýzy, jež EBA podnikla v dubnu 2016 na vzorku přibližně 

50 evropských bank. Zároveň řešitel diplomové práce provádí vlastní analýzu na vzorku 

společností kótovaných na pražské burze cenných papírů a snaží se zodpovědět otázky 

týkajících se předpokládaného dopadu IFRS 9 na tyto společnosti. Zdrojem jeho analýzu jsou 

výroční zprávy za rok 2016 jednotlivých společností. Ve vzorku je zastoupeno pět bank, u nichž 

se předpokládá největší dopad nového standardu, jedna pojišťovna, pro kterou je v důsledku 

přijetí nového standardu IFRS 17 odloženo použití IFRS 9 na rok 2021, a osm nefinančních 

společností, u nichž se předpokládá jen nevýznamný dopad nového standardu. 

  

                                                 
2 K přijetí nařízení je potřeba souhlasu poradních orgánů. 
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1 VÝVOJ ÚPRAVY IAS/IFRS PRO FINANČNÍ NÁSTROJE 

Historie regulace finančních nástrojů a investic na mezinárodní úrovni je dlouhá již více 

než 30 let. V průběhu této doby vzniklo několik mezinárodních účetních standardů, resp. 

mezinárodní standardů účetního výkaznictví, které se postupně aktualizovaly, vzájemně 

nahrazovaly či rozšiřovaly oblast regulace, a tím reagovaly na potřeby skutečného světa, ve 

kterém byly tyto finanční nástroje používány. 

Finanční nástroje reguluje či regulovalo především těchto pět standardů: 

• IAS 25: Účtování investic 

• IAS 32: Finanční nástroje: Vykazování 

• IAS 39: Finanční nástroje: Účtování a oceňování 

• IFRS 7: Finanční nástroje: Zveřejňování 

• IFRS 9: Finanční nástroje 

Veřejná verze (exposure draft) návrhu IAS 25 byla publikována Komisí pro 

mezinárodní účetní standardy (dále také „IASC“, z angl. International Accounting Standards 

Committee) v říjnu 1984, standard byl schválen o rok a půl později v březnu 1986 a závazný 

byl od začátku roku 1987. Vývoj standardů ale pokračoval takřka nepřetržitě a krátce po vydání 

IAS 25 se začalo pracovat na novém standardu pro finanční nástroje. První veřejná verze návrhu 

byla vydána v září 1991 a následně po značných úpravách byla znovu vydána v lednu 1994. 

O rok později v červnu 1995 byl vydán standard IAS 32, který upravuje pravidla pro 

vykazování finančních nástrojů z pohledu emitenta a nastavuje podmínky zúčtování finančních 

aktiv a závazků.3 IAS 32 byl několikrát aktualizován a doplněn o dodatky a od roku 2007 

částečně nahrazen standardem IFRS 7 (Deloitte, 2017). 

V březnu 1997 byla vydána nová pracovní verze návrhu, jenž následovala v červnu 

1998 veřejná verze návrhu. Ta byla přijata ještě před konce téhož roku a nový standard IAS 39 

mohl vstoupit v účinnost od začátku roku 2001. Jak překotný byl vývoj v této oblasti ilustruje 

i to, že před nabytím účinnosti byl standard ještě revidován. Od roku 2001 do současnosti byl 

standard významněji revidován či doplněn o dodatky více než 10krát. Standard je s účinností 

od roku 2018 nahrazen novým standardem IFRS 9, jehož osud je podobně spletitý ne-li ještě 

spletitější. 

                                                 
3 Obsah standardu byl původně součástí pracovní verze návrhu z roku 1991, ale následně byl vyčleněn do 

samostatného standardu. 
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Příprava nového standardu byla rozdělena do několika fází. První veřejná verze návrhu 

nového standardu IFRS 9 byla publikována v červenci 2009 a pokrývala klasifikaci a ocenění 

finanční aktiv. Standard by ve druhé polovině téhož roku schválen a měl být účinný od začátku 

roku 2013. 

V květnu 2010 byla zveřejněna veřejná verze návrhu revize IFRS 9, která řešila 

oceňování finanční závazků ve fair value. V říjnu 2010 byl tento návrh schválen a jeho účinnost 

byla stanovena stejně jako u původní verze standardu, tzn. od 1. 1. 2013. Tato revize přidala do 

standardu úpravu požadavků na účtování finančních závazků a požadavků na odúčtování 

finančních aktiv a závazků. 

V srpnu 2011 byl schválen dodatek k IFRS 9, který odsunul účinnost standardu o dva 

roky, tj. na 1. 1. 2015. 

V prosinci 2011 byl schválen další dodatek, který měnil úpravu povinnosti 

přehodnocení srovnávacího období, tzv. restating, v souvislosti s vydáním IFRS 7. 

Tím ale práce na standardu ještě neskončily. Další oblastí, kterou bylo potřeba 

revidovat, bylo zajišťovací účetnictví. IASB publikovala veřejný návrh nové verze standardu 

v listopadu 2012 a tento návrh byl po zapracování některých připomínek v listopadu 2013 

schválen. Zároveň byla opět odložena účinnost standardu, ale společnosti, které vykazují podle 

IFRS, mohly podle nového standardu vykazovat již před nabytím účinnosti, pokud se tak sami 

rozhodly. 

IASB vydala v červenci 2014 finální verzi standardu, jehož součástí je i nový přístup ke 

snižování hodnoty (impairmentu) finančních aktiv, tzv. model očekávaných ztrát. IASB 

současně stanovila účinnost standardu na 1. 1. 2018. 

V září 2016 vydala IASB dodatek k IFRS 4, jenž dává společnostem vykazujícím podle 

mezinárodních účetních standardů pojistné smlouvy dva způsoby jejich vykázání: 

• Reklasifikační přístup (tzv. Overlay approach) 

Tento přístup umožňuje společnostem překlasifikovat některé výnosy a náklady 

vyplývající z určitých finančních aktiv z výsledku hospodaření do ostatního 

úplného výsledku. 

• Přístup odložené aplikace (tzv. Deferral approach) 

Tato možnost poskytuje dočasnou výjimku z aplikace IFRS 9 pro společnosti 

jejich převažující činností tvoří pojistné kontrakty. 
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Pojistné kontrakty jsou odlišně upraveny v IFRS 9 a v IFRS 4, který ale byl v letošním 

roce nahrazen novým standardem IFRS 17, jehož účinnost nastane od 1. 1. 2021. Je proto 

možné předpokládat, že dočasná výjimka z aplikace IFRS 9 pro pojistné kontrakty bude trvat 

právě až do nabytí účinnosti nového standardu IFRS 17. 

Další oblastí, která by jistě měla v blízké budoucnosti doznat změn ze strany IASB jsou 

pravidla pro macro hedging v oblasti zajišťovacího účetnictví. IASB vydala v roce 2014 

diskuzní materiál „Accounting for Dynamic Risk Management: A Portfolio Revaluation 

Approach to Macro Hedging“, jenž poukazuje na problémy v této oblasti. Požadavky nového 

standardu IFRS 9 a IAS 39 se od sebe v oblasti macro hedgingu odlišují. IASB ve svém plánu 

na období 2017-2021 kromě tohoto problému zmiňuje ještě některé další otázky v oblasti 

finančních nástrojů, kterým se chce věnovat (IASB, 2016). 

Jak vyplývá z výše uvedeného výčtu změn, vývoj úpravy finančních nástrojů je jedním 

z nejdynamičtější ze všech oblastí, kterým se mezinárodní účetní standardy věnují a lze 

očekávat i do budoucna, že vývoj v této problematice neustane, i když možná nebude tak 

překotný jako v posledním desetiletí, kdy byl tento vývoj katalyzován finanční krizí, jež mu 

předcházela a poukázala na nedostatky, které má úprava finančních nástrojů podle IAS 39. 
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2 PROCES PŘIJETÍ IFRS PRO POUŽITÍ V EU 

2.1 Právní rámec procesu přijetí 

Evropská unie se v rámci podpory jednotného trhu a celkové hospodářské integrace 

snaží o sjednocení právní regulace účetnictví a finančního výkaznictví. EU volí dvě cesty, 

kterými se snaží dosáhnout tohoto sjednocení. Na jedné straně jsou účetní předpisy členských 

státu harmonizovány pomocí směrnic a na straně druhé se Evropská unie rozhodla přijmout 

mezinárodní standardy účetního výkaznictví. První směrnice, která se zabývala regulací 

účetního výkaznictví, byla tzv. čtvrtá směrnice o ročních účetních závěrkách určitých forem 

společností, jež byla schválena v roce 1978. Tu doplnila a rozšířila tzv. sedmá směrnice 

o konsolidovaných účetních závěrkách (Žárová, 2006). Obě tyto směrnice měly veliký význam 

při harmonizace účetních předpisů a obě byly nahrazeny novou účetní směrnice 2013/34/EU. 

Výsledky harmonizačních snah ovšem nebyly takové, jaké si Evropská komise (dále 

také „Komise“) představovala. Jako nejzávažnější problém se jevilo to, že evropské burzy 

nepovažovaly účetní a konsolidované závěrky sestavené podle čtvrté, resp. sedmé směrnice za 

dostatečně spolehlivé, a proto nadále požadovaly po společnostech, jejichž akcie či dluhopisy 

byly obchodovány na burzách, aby sestavovaly své výkazy podle mezinárodních pravidel. 

Na tuto situaci reagovala roku 1995 Evropská komise vydáním tzv. nové strategie 

harmonizace účetnictví, která především umožnila používání Mezinárodních účetních 

standardů společnostmi, jejichž cenné papíry jsou kótovány na evropských burzách. Toto 

pravidlo přetrvalo až dodnes, kdy ale IAS byly nahrazeny mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví. V následujících letech bylo provedeno několik srovnání vzájemné kompatibility 

mezi 4. resp. 7. účetní směrnicí a IAS, z nichž vyplynuly některé rozdíly, v jejichž důsledku 

nebyly společnosti schopny sestavit výkazy, které by byly zcela v souladu jak se směrnicemi, 

tak s IAS (Žárová, 2002). To vedlo Evropskou komisi k dalšímu přehodnocení strategie 

harmonizace. IAS se staly pro kótované společnost povinné, a to nejpozději do roku 2005 

a Komise se snažila uvést směrnice a IAS v soulad revizí směrnic (Evropská komise, 2002). 

Povinné výkaznictví pro kótované evropské společnosti bylo také impulsem pro další vývoj 

standardů. 

Tato povinnost byla z nezávazného sdělení Komise přenesena do unijního práva skrze 

přímo účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1606/2002 ze dne 19. července 2002 
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o uplatňování mezinárodních účetních standardů. Sestavování konsolidované účetní závěrky 

podle IAS se stalo právně závazné pro tři skupiny společností: 

• Společnosti registrované na kapitálových trzích v Evropské unii a to od 

1. 1. 2005; 

• Společnostem registrovaným na kapitálových trzích mimo Evropskou unii, které 

ale sestavují účetní závěrku podle jiných uznávaných standardů (např. U.S. 

GAAP) a to od 1. 1. 2007, 

• a společnostem, které mají registrovaného pouze dluhové cenné papíry, a to 

rovněž od 1. 1. 2007. 

2.2 Subjekty podílející se na procesu přijetí 

Na procesu přijetí IFRS pro použití v EU se podílí několik subjektů: 

• Evropská komise 

• Rada Evropské unie 

• Evropský parlament 

• Regulativní výbor pro účetnictví (ARC) 

• Evropská poradenská skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) 

• Skupina pro poradenství v oblasti standardů (SARG) 

2.2.1 Evropská komise 

Evropská komise je politicky nezávislý, výkonný orgán EU. Prosazuje obecné zájmy 

Evropské unie tím, že navrhuje a vymáhá dodržování právních předpisů, provádí politiky a plní 

rozpočet EU. Komise je jediným orgánem Evropské unie, který odpovídá za předkládání 

návrhů nové evropské legislativy, a je odpovědná za provádění rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady EU. 

Úkoly Evropské komise jsou (Evropská komise, 2017a): 

• Předkládat návrhy nových právních předpisů; 

• Řídit politiky EU a přidělovat finanční prostředky z rozpočtu EU; 

• Prosazovat právo EU; 

• Reprezentovat Evropskou unii v zahraničí. 
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Evropská komise je složena z 28 komisařů a předsedy Komise. Každý členský stát 

nominuje jednoho svého komisaře a ten řídí určitou oblast politiky EU. Předseda Evropské 

komise je navržený Evropskou radou a následně schválený volbou Evropským parlamentem, 

v níž musí získat prostou většinu hlasů poslanců. Ostatní členové (komisaři) jsou společně 

jmenováni Radou EU a předsedou Komise, který jim přiděluje oblasti politik. Komisaři 

předstupují před výbory Evropského parlamentu a následně je Komise schválena Evropským 

parlamentem jako celek. 

2.2.2 Rada Evropské unie 

Rada Evropské unie je společně s Evropským parlamentem hlavním rozhodovacím 

orgánem Evropské unie. Je složena z ministrů vlád všech členských států EU, projednává 

a schvaluje právní předpisy a koordinuje jednotlivé politiky. Ministři jsou zmocněni přijímat 

jménem vlád členských států závazky k provedení kroků či opatření schválených na zasedání. 

Za každý členský stát je na jednání Rady EU přítomen ministr nebo jeho zástupce, v jehož 

národní odpovědnosti je daná projednávaná oblast politiky. 

Úkoly Rady Evropské unie jsou (Evropská komise, 2017b): 

• Na základě návrhů Evropské komise přijímat právní předpisy EU; 

• Koordinovat politiky jednotlivých zemí EU; 

• Na základě pokynů Evropské rady formovat zahraniční a bezpečnostní politiku 

Evropské unie; 

• Uzavírat dohody mezi EU a dalšími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi; 

• Spolu s Evropským parlamentem přijímat roční rozpočet EU. 

Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny, tzn. že pro návrh musí 

hlasovat alespoň 55 % členských států (16 z 28), které dohromady počtem obyvatel reprezentují 

alespoň 65 % celkového počtu obyvatel EU. Ve výjimečných případech (zahraniční politika) je 

zapotřebí jednomyslný souhlas s návrhem. Naopak procedurální a administrativní je možné 

schválit pouze prostou většinou (Svoboda, 2010). 
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2.2.3 Evropský parlament 

Evropský parlament je přímo volený zákonodárný orgán, jehož činnosti lze rozdělit do 

3 oblastí (Evropská komise, 2017c): 

• Legislativní: 

Evropský parlament schvaluje právní předpisy EU, jejichž návrhy předkládá 

Evropská komise, a také rozhoduje o rozšiřování EU o přistoupení nových států 

k EU. 

• Rozpočtová: 

Společně s Radou EU schvaluje roční rozpočet EU a rovněž i dlouhodobý 

rozpočet Evropské unie. 

• Dozorčí: 

Evropský parlament volí předsedu Komise a schvaluje složení Komise, dále 

Komisi a Radu EU interpeluje. 

Evropská parlament má 751 poslanců. Počet poslanců za každý členský stát přibližně4 

odpovídá počtu obyvatel daného státu. 

Průběh hlasování je poměrně komplikovaný a je blíže popsán v kapitole 2.3.4. 

2.2.4 Regulativní výbor pro účetnictví 

Regulativní výbor pro účetnictví (dále také „ARC“ z angl. „Accounting Regulatory 

Committee“) byl ustanoven v souladu s čl. 6 nařízení č. 1606/2002 a poskytuje právně 

nezávazný názor Evropské komisi o souladu schvalovaných mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví s podmínkami, které stanovuje čl. 3 nařízení č. 1606/2002, případně poskytuje svůj 

názor na základě písemných žádostí od předsedy výboru či dalších členů výboru (ARC, 2001). 

Fungování výboru je upraveno procesními pravidly pro jednání Regulativního výboru pro 

účetnictví. 

ARC je složen ze zástupců členských států EU a jejím předsedou je zástupce Evropské 

komise. Česká republika je na jednáních ARC reprezentována pověřeným zástupcem 

Ministerstva financí ČR. Jednotlivé členské státy jsou právě nejčastěji zastoupeny zaměstnanci 

národních ministerstev financí, ale některé státy vysílají do ARC více svých zástupců, kteří 

reprezentují i jiné instituce jako jsou národní banky (např. Banca d'Italia, Banco de España) 

                                                 
4 Každý stát má minimálně 6 poslanců a maximálně 96 poslanců. 
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nebo profesní organizace (např. Institute of Chartered Accounts in Ireland, El Instituto de 

Contabilidad y Auditoria de Cuentas). Jednání výboru se účastní také další zástupci, kteří ale 

nemají hlasovací právo. Mezi tyto tzv. pozorovatele patří (ARC, 2012): 

• Ministerstva financí Islandu a Norska5, 

• Evropská centrální banka, 

• Evropský bankovní výbor, 

• Evropský výbor orgánů bankovního dohledu, 

• Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, 

• Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. 

Poradní funkci zastávají také zástupci Evropské poradenské skupiny pro finanční 

výkaznictví. 

Pro přijetí názorů na soulad schvalovaného IFRS standardu s nařízením č. 1606/2002 

a dalších dokumentů, které výbor schvaluje, je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech 

členů Regulativního výboru pro účetnictví. 

Jednání ARC se uskutečňují zpravidla 3krát až 5krát do roka v Bruselu, a to na návrh 

předsedy výboru nebo prosté většiny členů (ARC, 2001). Podle itineráře, který je přístupný na 

webových stránkách6 ARC. Každé jednání trvá 3 až 4 hodiny a je neveřejné. Souhrnné závěry 

jednání jsou opět publikovány na webu. Nepublikují se ovšem postoje jednotlivých zástupců 

členských států. 

Regulativní výbor pro účetnictví zpravidla nevydává žádné další dokumenty, kromě 

výše zmíněného itineráře a shrnutí jednání (obsahují i názor), ale pro proces přijetí IFRS vydala 

dva důležité dokumenty, které vysvětlují její postoj k prvním dvěma kritériím obsaženým 

v čl. 3 nařízení č. 1606/2002: 

• Výsledek diskuze ke kritériu věrného a poctivého zobrazení; 

• Výsledek diskuze ke kritériu evropského veřejného zájmu. 

Oběma dokumentům se podrobněji věnují podkapitoly 2.5.1, resp. 2.5.2. ARC tyto 

dokumenty vydal až v roce 2016 a to po kritice (Maystadt, 2013), že chybí oficiální výklad 

uvedených kritérií ze strany orgánů EU. 

                                                 
5 Island a Norsko jsou členové Evropského jednotného trhu a zároveň členy Evropské sdružení volného 

obchodu. 
6 http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/committees/arc/index_en.htm 
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2.2.5 Evropská poradenská skupina pro finanční výkaznictví 

Evropská poradenská skupina pro finanční výkaznictví je soukromá nezisková 

organizace, která byla založena v roce 2001 za podpory Evropské komise. Jejími zakladateli 

jsou kromě evropských institucí, také národní profesní a zájmové organizace, které jsou 

zainteresovány na vývoji mezinárodních standardů účetního výkaznictví, resp. na efektivním 

fungování finančních trhů. 

Úkolem EFRAG je přispívat k evropskému veřejnému zájmu tím, že se podílí na 

formulování a prosazování společného evropského pohledu na účetní výkaznictví při vytváření 

standardů v IASB. EFRAG rovněž poskytuje Evropské komisi svůj názor na soulad nově 

přijímaných mezinárodních standardů účetního výkaznictví s evropských právem, resp. 

s kritérii, která stanová čl. 3 nařízení č. 1606/2002. 

EFRAG ve svém poslání uvádí: 

„EFRAG žádá o informace od všech svých členů a zúčastněných stran a 

shromažďuje důkazy o specifických evropských podmínkách a požadavcích, 

a to po celou dobu přípravy standardu, tak i během jeho posuzování v rámci 

schvalování Evropskou unií. Legitimita EFRAG je založena na 

transparentnosti, otevřeném řízení, důkladném posuzování […], 

zodpovědnost vůči veřejnosti a promyšleném vedení. To umožňuje EFRAG 

být přesvědčivým, jasným a konzistentní evropským hlasem v oblasti 

finančního výkaznictví.“ 

Pozice EFRAG nebyla v minulosti tak silná a členské státy se i přes existenci EFRAG 

zapojovaly do procesu přípravy mezinárodních účetních standardů více samostatně. To se 

změnilo až poté, co byla vydána tzv. Maystadtova zpráva (Maystadt, 2013), která tuto praxi 

kritizovala a navrhovala, aby EFRAG vystupoval víc jednotně za členské státy Evropské unie. 

Po následných politických jednáních byla uznána vůdčí role EFRAG v jednáních s IASB. To 

je projevilo např. na úbytku počtu oficiálních připomínek, tzv. comment letters, které posílají 

evropští národní regulátoři samostatně. 

EFRAG dbá na svou veřejnou odpovědnost, která je zajištěna na jedné straně 

transparentním způsobem řízení EFRAG, na straně druhé důkladným posuzováním, které 

zahrnuje veřejné konzultace postojů, které EFRAG zaujímá, zejména pak se svými členy 

a dalšími evropskými institucemi a organizacemi. Jednání Technické expertní skupiny (dále 
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také TEG z angl. „Technical Expert Group“) jsou veřejná, stejně tak jsou veřejnosti k dispozici 

programy jednání Rady EFRAG, nejvyššího orgánu organizace. EFRAG každoročně 

uveřejňuje svou výroční zprávu, v níž podrobně popisuje své aktivity a rovněž dává nahlédnout 

do svého hospodaření v uplynulém roce. Účetní výkazy EFRAG jsou nejen auditovány 

nezávislým auditorem, ale také podrobně kontrolovány ze strany Evropské komise. 

EFRAG je financován přibližně z jedné poloviny Evropskou komisí a z druhé poloviny 

plynou prostředky od členských národních organizací a evropských institucí. Financování má 

kromě převážné peněžité formy i jiné formy, např. osvobození od poplatků za členství 

v různých organizacích či bezplatné konzultace (EFRAG, 2016). 

Tabulka č. 1: Financování EFRAG v roce 2015 

Přispěvatelé [tis. EUR] 

Evropské instituce 765 

Accountancy Europe 300 

European Business Federation 125 

European Insurance Federation 75 

European Banking Federation 75 

European Savings and Retail Banking Group 75 

European Association of Co-operative Banks 75 

European Federation of Accountants and Auditors for SMEs 25 

European Federation of Financial Analysts Societies 15 

Národní organizace 1 550 

France 350 

Německo 350 

Velká Británie 350 

Itálie 290 

Švédsko 100 

Nizozemsko 50 

Dánsko 45 

Lucembursko 15 

Evropská komise 2 386 

Celkem 4 701 

Zdroj: EFRAG Annual Review 2015, str. 33. 

EFRAG je členem evropské delegace při Accounting Standards Advisory Forum (dále 

také „ASAF“), rovněž je členem International Forum of Accounting Standard Setters (dále také 

„IFASS“) a nad to spolupracuje na bilaterální úrovni s řadou národních organizací, které se 

podílejí na přípravě mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Prezident EFRAG je 
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členem IFRS Advisory Council. Nejvyšší představitelé EFRAG a IASB se mimoto setkávají 

i při neformální příležitostech a rozhovorech. Členové a zaměstnanci IASB jsou častými hosty 

a pozorovateli jednání TEG a dalších pracovních skupin EFRAG. Zapojení EFRAG do 

celosvětové spolupráce na přípravě IFRS je tudíž velmi hluboké a má celou řadu podob. 

2.2.5.1 Valné shromáždění EFRAG 

Nejvyšším orgánem EFRAG je Valné shromáždění, v jehož pravomocích je: 

• Schvalovat stanovy a další interní předpisy; 

• Schvalovat výroční zprávu a rozpočet na nadcházející období; 

• Jmenovat a odvolávat prezidenta, viceprezidenta a další členy Rady EFRAG; 

• Jmenovat členy auditní a rozpočtové komise7; 

• Přijímat nové členy EFRAG; 

• Zastupovat Evropskou komisi v Monitorovací radě IFRS Foundation, pokud je 

o to požádána ze strany Komise. 

Pro schválení rozhodnutí Valného shromáždění je potřeba alespoň polovina hlasů všech 

členů a zároveň je stanoveno kvorum8, že alespoň jedna třetina členů celoevropsky působících 

zájmových organizací a národních organizací musí být při hlasování přítomna. Podíl na 

hlasovacích právech je určen podle výše příspěvku, kterým jednotlivé organizace přispívají do 

rozpočtu EFRAG. 

Pro změnu stanov, přijímání nových členů, odvolání členů Rady a pro změnu rozpočtu 

o více než 10 % je požadované kvorum dvou třetin všech členů, když každá skupina organizací 

musí být zastoupena alespoň z jedné poloviny a s návrhem musí souhlasit čtyři pětiny 

přítomných členů. 

Valné shromáždění je složeno ze zástupců všech členských organizací a schází se 

minimálně jednou ročně. Členy ERFAG lze rozdělit na celoevropsky působící zájmové 

organizace a národní organizace. 

Mezi celoevropsky působící zájmové organizace patří: 

• Accountancy Europe9, 

                                                 
7 Pomáhají Valnému shromáždění s ověřením hospodaření, rozpočtu a výroční zprávy. 
8 Kvorum je kvantitativní podmínka pro platnost hlasování a stanoví, jaký minimální podíl oprávněných 

voličů se musí účastnit hlasování, aby bylo platné. 
9 Federace evropských účetních do 7. prosince 2016 známá pod názvem Fédération des Experts-

comptables Européens (dále také „FEE“). 
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• European Business Federation, 

• European Association of Co-operative Banks, 

• European Banking Federation, 

• European Savings and Retail Banking Group, 

• European Federation of Accountants and Auditors for SMEs, 

• European Federation of Financial Analysts Societies, 

• European Insurance Federation. 

Mezi národní organizace patří: 

• Skupina šesti dánských organizací (Dánsko), 

• Autorité des Normes comptables (Francie), 

• Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (Německo), 

• Organismo Italiano di Contabilità (Itálie), 

• Commission des Normes comptables (Lucembursko), 

• Raad voor de Jaarverslaggeving (Nizozemsko), 

• Föreningen För God Sed På Vårdepappersmarknaden (Švédsko), 

• Financial Reporting Council (Velká Británie). 

2.2.5.2 Rada EFRAG 

Rada EFRAG zodpovídá za všechny rozhodnutí a postoje, které EFRAG oficiálně 

zaujímá. Dále je také odpovědná Valnému shromáždění za celkový dohled a řízení skupin 

a předkládá Valnému shromáždění výroční zprávy. 

Rada je složena z prezidenta, kterého navrhuje Evropská komise po konzultaci s Radou 

EU a Evropským parlamentem, viceprezidenta a dále jsou rovnoměrně zastoupeni zástupci 

celoevropsky působících zájmových organizací a zástupci národních organizací. Jednání Rady 

se také účastní jako pozorovatelé zástupci Evropské komise, Evropského systému dohledu nad 

finančním trhem a Evropské centrální banky. 

Členů Rady musí být alespoň šest a jsou jmenováni Valným shromážděním na tříleté 

období, s možností jednoho znovuzvolení. K 31. prosinci 2016 měla Rada celkem 17 členů. 

Požadavky na členy jsou stanoveny obecně a zahrnují hlubokou odbornou znalost finančního 

výkaznictví a předchozí praxi v oboru, přehled v oblasti právní a profesní regulace účetnictví 

na národní i evropské úrovni a znalost procesu přijímání IFRS v rámci IASB. Jelikož jsou 

členové Rady navrhováni zpravidla z řad členských organizací, jež jsou regulátory či 
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profesními organizacemi na evropské či národní úrovni, nemají navrhovaní kandidáti problém 

splnit tato kritéria. Samotný nominační proces zajišťuje Nominační komise Valného 

shromáždění EFRAG. 

Od členů Rady se očekává osobní integrita a objektivita při výkonu funkce tak, aby Rada 

mohla jednat ve veřejném zájmu, a nikoliv v zájmu jednotlivých organizací, které člena 

navrhly. Členové Rady se k tomu rovněž zavazují svým slibem při jmenování do funkce. 

Rada je usnášení schopná, pokud jsou na jednání přítomny10 alespoň dvě třetiny členů 

Rady a rozhodnutí Rady je přijato po jednomyslném souhlasu všech členů. V případě, že nelze 

dosáhnout jednomyslné shody v daném časovém rámci, může být rozhodnutí přijato 

dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných členů. 

Jednání Rady se jako pozorovatelé účastní zástupci: 

• Evropské komise, 

• Evropské centrální banky, 

• Evropského orgánu pro bankovnictví, 

• Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a 

• Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy. 

Členové Rady se rozhodují na základě nejen svých znalostí, ale především na základě 

informací a doporučení, která dostávají od Technické expertní skupiny EFRAG a na základě 

vlastní důkladného posouzení. Rada rovněž konzultuje otázky souladu mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví s evropským právem ale i další otázky s Regulativním výborem 

pro účetnictví a také může ustanovit zvláštní pracovní skupinu pro posouzení souladu 

s evropským veřejným zájmem. Doposud však takováto skupina nebyla nikdy ustanovena. 

Rada je dále zodpovědná za dohled nad fungováním jednotlivých komisí a skupin, 

zejména pak Komise pro audit a rozpočet, Nominační komise a Komise pro odměňování. 

2.2.5.3 Technická expertní skupina EFRAG 

Technická expertní skupina EFRAG je zodpovědná za poskytování odborného 

poradenství Radě v otázkách, které jí Rada určí. Doporučení TEG mohou mít formu veřejného 

                                                 
10 Není nutná fyzická přítomnost na jednání. Jednání se může člen Rady účastnit i prostřednictví 

telekonference. Rovněž může na jednání vyslat svého zástupce. 



 

23 

návrhu, který je dál konzultován s odbornou veřejností nebo formu finálního doporučení, jež 

prochází rovněž schvalovacím procesem. 

Technická expertní skupina je složena z celkem 16 členů, z nichž čtyři jsou nominování 

národními regulátory, konkrétně zástupci Francie, Německa, Itálie a Velké Británie. Jejich role 

spočívá především v komunikaci mezi svými národními organizacemi a Technickou expertní 

skupinou jako takovou. Zbylých 12 členů je vybíráno čistě na základě své odborné způsobilosti 

pro výkon funkce a jsou mezi nimi zástupci profesních organizací, poradenských společností, 

bank i akademici. Tito členové jsou nominování na dobu jednoho roku. Tato krátká rotace je 

dána především snahou o co nejširší geografické a profesní zastoupení v rámci skupiny. 

Členové skupiny jednají v evropském veřejném zájmu, a nikoliv v zájmu organizací, států či 

profesí, jenž reprezentují. To platí rovněž pro čtyři zástupce národních regulátorů. 30 % až 50 % 

času pracují členové TEG bez nároku na odměnu, s výjimkou předsedkyně skupiny. Dále se 

jednání skupiny jako pozorovatelé mohou účastnit zástupci Evropské komise, Evropské 

centrální banky a zástupci IASB. 

Pod Technickou expertní skupinu spadají další pracovní skupiny, které se zaměřují na 

velmi specifické oblasti a poskytují členům TEG odborné zázemí. V současnosti jsou zřízeny 

tyto skupiny: 

• Pracovní skupina EFRAG pro finanční nástroje, 

• Pracovní skupina EFRAG pro pojišťovnictví, 

• Pracovní skupina EFRAG pro aktivity s regulovanými sazbami11. 

TEG dále úzce spolupracuje s národními organizacemi, a to nejen s těmi, které mají své 

zástupce přímo ve skupině. TEG organizuje každé tři měsíce společné poradní fórum pro 

národní regulátory, kde se zabývá aktuálními otázkami, rovněž také pořádá ve spolupráci 

s IASB veřejná slyšení. 

2.2.6 Skupina pro poradenství v oblasti standardů 

Vytvoření poradní skupiny, která by zajišťovala Komisi odbornou podporu v oblasti 

posuzování souladu IFRS s kritérii podle čl. 3 nařízení č. 1606/2002, předpokládalo už nařízení 

samotné. V roce 2001 byla zřízena EFRAG, která poskytuje názor Evropské komisi, zdali jsou 

přijímané mezinárodní standardy účetního výkaznictví, potažmo jejich interpretace (dále také 

                                                 
11 Regulování sazeb zpravidla vede k omezení při stanovování cen, které mohou být zákazníkům účtovány 

za služby nebo produkty. Tato regulace dána zpravidla regulačními úřady, pokud má subjekt monopol 

nebo dominantní tržní pozici, která mu dává nadměrnou tržní sílu vůči zákazníkům. 
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„IFRIC“) v souladu s evropským právem, resp. s kritérii, které stanovuje v čl. 3 nařízení 

č. 1606/2002. Jelikož je EFRAG nezávislou soukromou organizací rozhodla se Evropská 

komise, že je nezbytné ustanovit skupinu, která by dohlížela na objektivitu a vyváženost názorů, 

jenž EFRAG Komisi poskytuje. 

Evropská komise ustanovila, na základě rozhodnutí Komise č. 2006/505/EC ze dne 

14. července 2006, sedmičlennou poradní skupinu označovanou jako Skupina pro poradenství 

v oblasti standardů (dále také „SARG“ z angl. „Standards Advice Review Group“), jejímž 

hlavním úkolem je posuzování, zdali názory ohledně souladu IFRS s kritérii podle čl. 3 nařízení 

č. 1606/2002, které předkládá Komisi EFRAG, jsou vyvážené a objektivní. 

Skupina pro poradenství v oblasti standardů byla jmenována 8. února 2007 a byl tak 

završen závazek Komise vytvořit nezávislou poradní skupinu zabývající se účetnictvím, ke 

kterému se Komise zavázala o rok dříve. Jejími členy jsou (Evropská komise, 2007): 

• Rien Van Hoepen (nově jmenován 15. května 2009), 

• Josef Jílek12, 

• Enrico Laghi, 

• Geoffrey Mitchell, 

• Mari Paananen (nově jmenována 15. května 2009), 

• Bernard Raffournier (nově jmenován 15. května 2009), 

• Carlos Soria Sendra. 

Členové jsou vybíráni na základě způsobilých návrhů předložených po zveřejnění výzvy 

k podání kandidatur na internetových stránkách Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby 

Evropské komise. Komise při hodnocení kandidatur zohledňuje tato kritéria (Evropská komise, 

2006): 

• Prokázanou způsobilost a odborné zkušenosti na vysoké úrovni, včetně evropské 

a/nebo mezinárodní úrovně, v oblasti účetnictví, zejména v otázkách účetního 

výkaznictví; 

• Nezávislost; 

• Potřebu vyváženého složení s ohledem na zeměpisný původ, pohlaví, činnosti 

a velikost dotčených podniků či subjektů. 

                                                 
12 Prof. Ing. Josef Jílek, CSc. je vrchním expertem České národní banky a externím vyučujícím na VŠE 

v Praze. 
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Funkční období členů skupiny je tříleté a lze jej bez omezení prodloužit. 

Předseda a místopředseda skupiny jsou jmenováni ze členů skupiny, a to prostou 

většinou hlasů členů skupiny na období jednoho roku. 

Jednání skupiny jsou svolávána na návrh předsedy skupiny nebo na základě žádosti 

prosté většiny členů skupiny. Jednání jsou neveřejná, ale se souhlasem Komise a prosté většiny 

členů skupiny mohou být jednání otevřena pro veřejnost. Agenda a shrnutí z jednání jsou 

dostupné na vyžádání u sekretariátu Evropské komise, ale je na zvážení Komise, zdali žádosti 

vyhoví. Každý člen na začátku jednání je povinen podat prohlášení, že není ve střetu zájmu 

s žádným bodem programu jednání. Pokud by byl ve střetu zájmů, tak se neúčastní ani diskuze, 

ani hlasování o daném bodu. Prohlášení o střetu zájmů jsou vždy neveřejná. 

Jednání skupiny se má právo účastnit jako pozorovatel předseda Technické expertní 

skupiny EFRAG nebo jím ustanovený zástupce a také člen Evropské komise nebo jím 

ustanovený zástupce. Dále se jednání mohou účastnit další experti, vyžádá-li si je skupina. Tito 

pozorovatelé a experti nemohou být přítomni hlasování skupiny. Pro schválení názoru skupiny 

je potřebná prostá většina hlasů členů skupiny. 

Skupina může sestavit vlastní podskupinu. Žádná podskupina aktuálně sestavena ale 

není. 

2.3 Popis procesu přijetí 

Proces přijetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví v Evropské unii lze 

shrnout do následujícího schématu. Jednotlivé kroky procedury jsou podrobněji popsány v této 

podkapitole. 

Schéma č. 1: Proces přijetí IFRS v EU 

 

Zdroj: Evropský parlament. The Basis of the Endorsement Procedure for IFRS Accounting Standards, str. 3 

2.3.1 Doporučení EFRAG 

Na výzvu Evropské komise musí do dvou měsíců EFRAG poskytnout doporučení 

Evropské komisi ve všech otázkách souvisejících s přijímáním IFRS v rámci EU, zejména pak 

Doporučení EFRAG
Návrh

Evropské komise
Hlasování v ARC
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v otázce souladu IFRS s evropským právem, konkrétně s kritérii danými nařízením 

č. 1606/2002. 

Pro Radu EFRAG připravuje stanovisko k doporučení Technická expertní skupina. 

Členové Rady si kromě stanoviska TEG vyslechnou i názor Regulativního výboru pro 

účetnictví. Rada následně o doporučení hlasuje. Pokud není Rada schopná dosáhnout 

jednomyslné shody na doporučení v rámci časové prostoru daného Komisí, postačuje ke 

schválení doporučení dvoutřetinová většina členů Rady. 

Pokud Rada neschválí doporučení ani kvalifikovanou většinou, vydá prezident EFRAG 

doporučení sám. V tomto doporučení sdělí, jaký byl převažující názor v Radě a zároveň uvede 

i názory nesouhlasících členů Rady. 

2.3.2 Návrh Evropské komise 

Pouze Evropská komise má pravomoc podávat legislativní návrhy Radě EU 

a Evropskému parlamentu. Komise rozhoduje o návrhu na základě doporučení předložené 

Radou EFRAG a po konzultaci s Regulativním výborem pro účetnictví, případně 

s přihlédnutím dalším veřejným diskuzím. 

Návrh má formu nařízení a mění se jím nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají 

některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením č. 1606/2002. Nařízení 

č. 1126/2008 je ve svém konsolidovaném znění přehledem všech mezinárodní standardů 

účetního výkaznictví a jejich interpretací, které Evropská unie přijala do svého právního řádu. 

Návrh nařízení pro Komisi připravuje Generální ředitelství pro finanční stabilitu, 

finanční služby a unii kapitálových trhů. 

2.3.3 Hlasování ARC 

Regulativní výbor pro účetnictví posuzuje návrh Evropské komise a doporučení 

EFRAG a musí vydat pozitivní doporučení ke k přijetí nového mezinárodního standardu 

účetního výkaznictví. Pokud ARC vydá negativní doporučení nebo nevydá žádné doporučení, 

nemůže být nařízení přijato. Pro vyslovení souhlasu s návrhem je potřeba nadpoloviční většina 

všech členů výboru. 
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2.3.4 Hlasování v Radě EU a Evropském parlamentu 

Jak bylo uvedeno výše, mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou přijímány 

formou nařízení. Platí pro ně tudíž stejný legislativní proces jako pro přijímání dalších právně 

závazných sekundárních legislativních aktů13. Základní právní rámec je dán Smlouvou 

o fungování Evropské unie (dále také „SFEU“), konkrétně čl. 289 až 299 SFEU. Obecně lze 

říci, že Rada EU přijímá právní akty společně s Evropským parlamentem, a to na návrh 

Evropské komise. 

Samotný legislativní proces se dělí do těchto fází (Svoboda, 2010): 

1. Podání návrhu právního aktu. 

Návrh právního aktu podává Evropská komise. Rada může změnit návrh pouze 

jednomyslně, nesmí však změnit jeho podstatu. Navrhovatel předkládá návrh 

Radě, Evropskému parlamentu a národním parlamentům, tyto mají osm týdnů 

na posouzení dodržení subsidiarity. 

2. První čtení 

Evropský parlament zaujme k návrhu postoj a postoupí návrh a svůj názor Radě. 

Rada buďto návrh schválí a tím je právní akt přijat, nebo návrh neschválí 

a přijme vlastní postoj Rady v první čtení a postoupí jej zpět Evropskému 

parlamentu do druhého čtení. 

3. Druhé čtení 

Evropský parlament může návrh Rady: 

a) schválit prostou většinou postoj Rady z prvního čtení nebo vůbec 

nerozhodnout, a tím je návrh přijat ve znění postoje Rady z prvního čtení; 

b) odmítnout absolutní většinou postoj Rady z prvního čtení, tím celý legislativní 

proces končí a návrh není nepřijat; 

c) navrhnout absolutní většinou změny postoje Rady z prvního čtení a postoupit 

tyto změny Radě. 

4. Dohadovací postup 

V rámci dohadovacího postupu je svolán dohadovací výbor, ve kterém jsou 

zastoupeni všichni členové Rady a v odpovídajícím počtu i poslanci Evropského 

parlamentu. Pokud je do šesti týdnů od svolání dohadovacího výboru dosaženo 

dohody, je společný návrh opět postoupen Evropskému parlamentu a Radě do 

                                                 
13 Mezi sekundární legislativní akty patří nařízení, směrnice a rozhodnutí. 
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třetího čtení. V opačném případě opět legislativní proces končí nepřijetím 

právního aktu. 

5. Třetí čtení 

Společný návrh musí být schválen prostou většinou v Evropském parlamentu a 

kvalifikovanou většinou v Radě. 

6. Vyhlášení v Úřední věstníku Evropské unie 

Právní akty přijaté řádným legislativním postupem podepisují předsedové 

Evropského parlamentu i Rady a vyhlašují se v Úředním věstníku EU. Právní 

akty vstupují v platnost dnem, který je v nich uveden, jinak dvacátým dnem po 

vyhlášení. 

Tímto proces přijetí mezinárodních standardů účetního výkaznictví v Evropské unii 

končí. Jelikož se jedná nařízení EU, a nikoliv o směrnici, není potřeba žádná další legislativní 

činnost ze strany členských státu. Nařízení se po nabytí účinnosti stává součástí práva Evropské 

unie a je přímo závazné. 

2.4 Zapojení EU do přípravy IFRS 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví schvaluje a vydává IASB. Proces tvorby 

standardů je rozdělen do šesti fází: 

1. Definování záměru; 

2. Sestavení plánu projektu; 

3. Příprava a publikace diskuzního návrhu (zahrnuje i veřejné konzultace); 

4. Příprava a publikace pracovního návrhu (zahrnuje i veřejné konzultace); 

5. Příprava a publikace standardu; 

6. Procedury po vydání schváleného standardu. 

IASB ve svých interních předpisech (IASB, 2013) stanoví minimální povinné 

procedury, které se musí uskutečnit, než je nový standard publikován. Mezi tyto procedury 

patří: 

• Alespoň jedna veřejná konzultace před publikováním pracovního návrhu; 

• Publikování pracovního návrhu a poskytnutí dostatečného časového prostoru 

pro podání komentářů ze strany veřejnosti; 

• Publikování odpovědí na došlé komentáře a případné znovu vydání pracovního 

návrhu a další. 
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Existuje k řada nepovinný procedur, které zpravidla jsou během přípravy nové 

standardu také provedeny. Mezi tyto procedury patří: 

• Zveřejnění diskuzního návrhu a dalších materiálů; 

• Ustanovení poradních skupin či jiných odborných skupin; 

• Další veřejná jednání a slyšení nad rámec povinných; 

• Provedení analýzy dopadu. 

Schéma č. 2: Proces přijetí IFRS v rámci IASB 

 

Zdroj: Evropský parlament. The Basis of the Endorsement Procedure for IFRS Accounting Standards, str. 1 

Z výše uvedeného vyplývá, že IASB poskytuje dostatek prostoru všem subjektům, kteří 

se chtějí podílet na formování nového standardu. IASB konzultuje a spolupracuje jak 

s jednotlivými národními regulátory, tak i s regionálními uskupeními jako je např. EFRAG14. 

Kromě toho IASB konzultuje své návrhy s profesními organizacemi např. s Radou pro 

mezinárodní auditorské a ověřovací standardy nebo také s jinými regulátory, např. se subjekty 

vykonávající dohled nad finančními trhy. 

Stěžejní roli hrají komentáře k návrhům, které IASB dostává od výše uvedených 

organizací ale i od soukromých subjektů. Ze subjektů popisovaných ve 2. kapitole15 obdržela 

IASB oficiální komentáře pouze od EFRAG, dále samostatné stanovisko poslaly někteří 

národní regulátoři, např. britský FRC nebo nizozemský Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 2.2.5 z evropského hlediska je klíčové zapojení 

EFRAG do přípravy mezinárodních standardů účetního výkaznictví. EFRAG je členem 

                                                 
14 Dále mezi regionální uskupení národních regulátorů patří: International Forum of Accounting Standard 

Setters, Asian-Oceanian Standard-Setters Group, Group of Latin American Standard-setters 
15 Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament, ARC, EFRAG a SARG. 
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evropské delegace při ASAF a rovněž IFASS. Prezident EFRAG je členem IFRS Advisory 

Council. Nejvyšší představitelé EFRAG a IASB se mimoto setkávají i při neformální 

příležitostech a rozhovorech. Členové a zaměstnanci IASB jsou častými hosty a pozorovateli 

jednání TEG a dalších pracovních skupin EFRAG. 

Dále EFRAG spolupracuje evropskými národními regulátory, kteří se podílejí na 

přípravě IFRS. EFRAG pořádá jednou za čtvrtletí poradní fórum pro národní regulátory 

Consultative Forum of Standard Setters, během kterých především členové Technické expertní 

skupiny ale i další členové EFRAG diskutují aktuální otázky finančního výkaznictví, významné 

návrhy změn v IFRS, a kde se mohou setkávat zástupci národních regulátorů se zástupci IASB. 

Tato setkání napomáhají zástupcům ERFAG k lepšímu pochopení národních zájmů a specifik 

národních účetních úprav. Hlavním cílem těchto jednání je formování co možná 

nejjednotnějšího postoje za Evropu, resp. Evropskou unii jako takovou na půdě IASB 

Accounting Standard Advisory Forum a ovlivnit tak vývoj mezinárodních účetních standardů 

v souladu se zájmy evropských států. 

Poradního fóra se mohou účastnit všichni národní regulátoři členských zemí Jednotného 

evropského trhu. Zástupci dalších národních organizací mohou být pozváni jako pozorovatelé. 

Již z nízkého počtu samostatných oficiálních komentářů zaslaných IASB v rámci 

procesu přípravy IFRS je možné usoudit, že EFRAG úspěšně naplňuje svůj cíl být jednotným 

hlasem zastupujícím zájmy evropských regulátorů, ale i Evropské unie jako takové. 

2.5 Kritéria pro přijetí IFRS 9 

Pro schválení mezinárodních účetních standardů k používání v Evropské unii je 

potřebné: 

1. Aby splňovaly základní požadavek směrnice 2013/34/EU, tj. že výsledkem jejich 

používání bude pravdivý a věrný obraz finanční situace a výkonnosti podniku; 

2. Aby byly v souladu s evropským veřejným zájmem; 

3. Aby splňovaly základní kritéria s ohledem na kvalitu informací, které jsou potřebné pro 

finanční výkazy, aby byly užitečné pro uživatele. 

Jednotlivá kritéria jsou podrobně charakterizována a analyzována ve vztahu k IFRS 9 

v následujících podkapitolách. 
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2.5.1 Zásada věrného a poctivého zobrazení 

Zásada věrného a poctivého zobrazení je jednou z klíčových zásad účetnictví. 

Regulativní výbor pro účetnictví, poradní výbor Evropské komise, ve svém vyjádření k zásadě 

věrného a poctivého zobrazení shrnuje, že tato zásada zastřešuje další účetní principy jako jsou 

princip uznání, princip ocenění, zásada opatrnosti a další (ARC, 2015). 

Zásada věrného a poctivého zobrazení je obsažena nejen v jednotlivých národních 

úpravách, ale také v právu EU, konkrétně v jednotlivých účetních směrnicích. 

Zákon o účetnictví vymezuje zásadu věrného a poctivého zobrazení v § 7 odst. 1 takto: 

„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla 

sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím 

základě mohla osoba, která tyto informace využívá […], činit ekonomická 

rozhodnutí.“ 

Čtvrtá směrnice vymezovala zásadu věrného a poctivého zobrazení v čl. 2 odst. 3. takto: 

„Roční účetní závěrka musí podávat pravdivý a věrný obraz o stavu aktiv, 

pasiv, finanční pozici a zisku nebo ztrátě společnosti.“ 

Sedmá směrnice vymezovala zásadu věrného a poctivého zobrazení v čl. 16 odst. 3. 

takto: 

„Konsolidovaná účetní závěrka musí podávat pravdivý a věrný obraz o stavu 

aktiv a pasiv, finanční pozici a zisku nebo ztrátě skupiny podniků zahrnutých 

do konsolidace jako celku.“ 

Aktuálně platná směrnice 2013/34/EU vymezuje zásadu věrného a poctivého zobrazení 

v čl. 4 odst. 3. takto: 

„Roční účetní závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz o aktivech, 

pasivech, finanční situaci a výsledku hospodaření podniku. Pokud by použití 

této směrnice k podání věrného a poctivého obrazu o aktivech, pasivech, 

finanční situaci a výsledku hospodaření podniku nedostačovalo, musí být 

v příloze v účetní závěrce poskytnuty takové další informace, které jsou pro 

naplnění tohoto požadavku nezbytné.“ 
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Evropská unie ve snaze o vytvoření společného trhu16 započala s harmonizací národních 

právních úprav týkajících se mimo jiné i účetnictví, a to konkrétně ve dvou výše zmíněných 

směrnicích, ve čtvrté a v sedmé směrnici. Vymezení zásady věrného a poctivého zobrazení jako 

jedné ze základních zásad účetnictví bylo nezbytné pro vytvoření společného základu, od 

kterého se mohla odrazit snaha o další harmonizaci. 

Směrnice 2013/34/EU, ani předchozí směrnice neposkytují žádné další bližší vysvětlení 

toho, jak chápat zásadu věrného a poctivého zobrazení. Navíc vnímání zásady věrného 

a poctivého zobrazení v rámci odborné veřejnosti se liší zejména podle právní kultury. To se 

projevuje zejména v rozdílném vnímání této zásady v kontinentálním právu a v anglosaském 

právu, kde zásada věrného a poctivého zobrazení nebyla po dlouhá desetiletí písemně 

upravena17. Zásada věrného a poctivého zobrazení je ve Velké Británii interpretována jako 

možnost ospravedlnitelného odchýlení od účetních norem v opodstatněných případech, tzv. 

override. (FRC, 2014). 

Druhý krajně odlišný přístup k výkladu zásady poctivého a věrného zobrazení je 

německý výklad, kdy je zásada věrného a poctivého zobrazení dodržena, pokud je účetní případ 

či výkaz v souladu se všemi právními předpisy. Zásada věrného a poctivého zobrazení je také 

základem pro zaplnění mezer a odstranění nejasností v existující právní úpravě a v to v souladu 

s existující právní úpravou. V německém výkladu se tak silně odráží zásada opatrnosti. 

Oba výklady mohou vést ve svých extrémních podobách ke špatné aplikaci zásady 

věrného a poctivého obrazu, a to dvěma rozdílnými způsoby, kdy na jedné (britské) straně se 

může vykazující jednotka snažit ospravedlnit vykázání určité skutečnosti jiným než právně 

závazným způsobem, a na druhé (německé) straně může nastat situace, kdy se vykazující 

jednotka bude příliš striktně držet právně závazného způsobu vykázání, jenž bude poskytovat 

méně věrný a poctivé obraz skutečnosti, než kdyby se odchýlila ve smyslu britského override. 

Evropská komise si je vědoma tohoto širokého „rozkročení“ ve vnímání a interpretaci 

zásady věrného a poctivého zobrazení a snaží se najít střední cestu mezi flexibilním 

anglosaským pojetím a rigidním německým pojetím zásady věrného a poctivého zobrazení, 

a deklaruje, že: 

                                                 
16 Evropský jednotný trh je prostorem bez vnitřních hranic, v němž platí volný pohyb zboží, osob, služeb 

a kapitálu. 
17 V rámci účetních standardů Velké Británie dlouho existovaly pouze tzv. opinions, právně nezávazné 

ale svou vahou odbornosti významné výklady, které byly poprvé uveřejněny v 80. letech minulého století 

a následně ještě dvakrát revidovány, než byla zásada věrného a poctivého zobrazení vymezena ve FRS 

100-103. 
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„V zájmu harmonizace členské státy nesmí využít poslední věty článku 2 

odstavce 518 za účelem přijetí účetního pravidla, které by bylo ve všeobecném 

rozporu se směrnicí, ani nesmí vytvořit možnost pro jednání, které není ve 

shodě se směrnicí.“ 

Na druhé straně si je Evropská komise vědoma toho, že: 

„Žádný regulátor není dokonalý a ani účetní pravidla a standardy, které jsou 

tvořeny pro většinu účetní situací nikdy nemohou pokrýt všechny situace, 

které mohou ve skutečnosti nastat.“ 

Z hlediska procesu přijetí nového standardu je nezbytný jednotný výklad zásady 

věrného a poctivého zobrazení ze strany Evropská unie. Klíčové pro posouzení naplnění zásady 

věrného a poctivého zobrazení souladu standardu s právem Evropské unie je určení, zdali je 

evropský výklad spíše flexibilní či spíše rigidní. 

Soudní dvůr Evropské unie v případu Tomberger/Wettern19 řekl, že: 

„Aplikace zásady věrného a poctivého zobrazení musí být v maximálním 

možném rozsahu v souladu s obecnými zásadami obsaženými v článku 31 

čtvrté směrnice.“ 

To je možné vyložit jako příklon k rigidnějšímu pojetí zásady věrného a poctivého 

zobrazení, a to ve smyslu, že tato zásada nemůže ospravedlnit použití zcela odlišných účetních 

principů či pravidel, které by byly v rozporu s principy a pravidly danými směrnicí. Naproti 

tomu přímo v nařízení č. 1606/2002 v odst. 9 preambule je uvedeno, že zásada věrného 

a poctivého zobrazení musí být posouzena s ohledem na uvedené směrnice, dnes již pouze 

směrnici 2013/34/EU, aniž by to znamenalo přísnou shodu se všemi jednotlivými ustanoveními 

těchto směrnic. 

                                                 
18 Článek 2 odstavec 5 čtvrté účetní směrnice: „Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že 

uplatňování některého ustanovení této směrnice je v rozporu s povinností uloženou v odstavci 3, je třeba 

povolit výjimku z daného ustanovení, aby byl podán pravdivý a věrný obraz ve smyslu odstavce 3. Každá 

taková výjimka musí být uvedena v komentáři k účetní závěrce s řádným odůvodněním a s uvedením jejího 

vlivu na aktiva, pasiva, finanční pozici a na zisk nebo ztrátu. Členské státy mohou výjimky vymezit a 

stanovit odpovídající zvláštní pravidla.“ 
19 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C–234/94, odst. I-3133. 
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2.5.2 Evropský veřejný zájem 

Cílem IASB jako tvůrce mezinárodních účetních standardů je vytvořit sadu vysoce 

kvalitních účetních standardů, které napomohou transparentnosti a efektivitě finančních trhů a 

pomohou tak investorům a dalším uživatelům finančních informací učinit svá ekonomická 

rozhodnutí. IASB tvrdí, že její práce slouží veřejnému zájmu ve smyslu podpory důvěry, růstu 

a dlouhodobé stability globální ekonomiky. Shoduje se toto pojetí veřejného zájmu s tím, jak 

Evropská unie definuje evropský veřejný zájem? 

Evropské právo neposkytuje přímou definici evropského veřejného zájmu. Definice 

není obsažena v žádné závazné právní normě, ani o evropském veřejném zájmu doposud nebylo 

nikdy judikováno ze strany Soudního dvora Evropské unie. Náznaky výkladu pojmu je možné 

najít v několika zdrojích, jejichž autoři mají zpravidla poradní funkci pro některý z orgánů 

Evropské unie. 

Prvním takovým zdrojem je tzv. Maystadtova zpráva20 z října 2013, která hodnotí to, 

jak Evropská unie přispívá ke tvorbě mezinárodních účetních standardů a evropský veřejný 

zájem je zde popsán následovně (Maystadt, 2013): 

„Přijaté účetní standardy by neměly ohrozit finanční stabilitu nebo brzdit 

ekonomický růst v Evropské unie.“ 

Maystadt v závěru své zprávy mimo jiné doručuje, aby Evropská komise vydala pokyny 

pro interpretaci evropského veřejného zájmu. Dále také kritizuje EFRAG, že se nedostatečně 

zabývá otázkou evropského veřejného zájmu a více se zaměřuje na technická kritéria 

a nezkoumá ekonomické dopady nových účetních standardů. Doporučuje tudíž, aby se pojmem 

evropský veřejný zájem blíže zabýval i EFRAG, a to i na obecné úrovni, nejen v souvislosti 

s posuzováním konkrétních standardů. Maystadt sám navrhuje několik hledisek, která by měla 

být brána v úvahu při posuzování souladu účetního standardu s evropským veřejným zájmem: 

1. Je účetní standard v souladu s evropským soutěžním právem? 

2. Konverguje účetní standard s U.S. GAAP? 

3. Byly vzaty v potaz odlišné potřeby různých druhů investorů? 

                                                 
20 Maystadt, bývalý prezident Evropské investiční banky, byl zvláštním poradcem komisaře, Michela 

Barniera, který byl v době vzniku zprávy komisařem pro vnitřní trh, pod který spadá i otázka účetních 

standardů. Michel Barnier v současnosti zastává funkci hlavního vyjednavače pro vystoupení Velké 

Británie z EU. 
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4. Byly vzaty v potaz potřeby dalších subjektů jako jsou regulátoři, věřitelé a další 

zainteresované osoby? 

5. Jaké jsou ekonomické dopady účetního standardu na zaměstnanost? 

6. Zlepšuje standard účetní výkaznictví? 

7. Je cost-benefit analýza provedena na základě správných předpokladů a je provedena 

řádně? 

Dalším zdrojem objasnění evropského veřejného zájmu je dokument ARC21 ze dne 

24. května 2016, který sloužil jako podklad pro jednání ARC o evropském veřejném zájmu. 

Dokument odkazuje na to, že kritérium evropského veřejného zájmu, stejně jako zbylá kritéria, 

je dáno nařízením č. 1606/2002, které má za cíl zlepšit fungování vnitřního trhu Evropské unie 

s tím, že konečným cílem tohoto nařízení je přijmout a užívat mezinárodní účetní standardy za 

účelem harmonizace finančních informací, které poskytují společnosti, aby tyto informace byly 

v nejvyšší míře transparentní a srovnatelné a tím přispěly k lepšímu fungování kapitálového 

a společného trhu Evropské unie. Navíc celosvětový charakter mezinárodních účetních 

standardů dává evropským společnostem konkurenční výhody, resp. staví evropské společnosti 

z tohoto hlediska minimálně na roveň s mimoevropskými společnostmi, které se pohybují na 

globální kapitálovém trhu a vykazují podle IFRS či podle U.S. GAAP. Transparentnost 

a srovnatelnost finančních informací by tudíž měly přispívat k budování jednotného 

kapitálového trhu, posilovat svobodu pohybu kapitálu na společném trhu a zvyšovat celkovou 

konkurenceschopnost společného trhu jako takového v globálním měřítku (IASB, 2017). 

Dokument ARC ve svém závěru nabízí čtyři hlediska, na která by se měl EFRAG 

soustředit při posuzování souladu nově přijímaného účetního standardu s evropským veřejným 

zájmem, a to (ARC, 2016): 

1. Účetní standard by neměl ohrožovat finanční stabilitu Evropské unie. 

2. Účetní standard by neměl zpomalovat či brzdit ekonomický rozvoj a růst v Evropské 

unii. 

3. Měl by být posouzen dopad účetního standardu na konkurenceschopnost evropských 

společností. 

4. Účetní standard by měl obsahovat přidanou hodnotu pro Evropskou unii, resp. evropské 

společnosti. 

                                                 
21 Podrobněji je o tomto orgánu pojednáno v podkapitole 2.2.4. 
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EFRAG samozřejmě musí posuzovat i další případná hlediska (např. dlouhodobý 

dopad) v závislosti na konkrétním účetním standardu. Další možná hlediska a otázky byly 

nastíněny výše. 

Toto kritérium je považováno za čistě politické a je částí odborné veřejnosti kritizováno, 

že ze své podstaty není možné ho vyložit objektivním či v praxi použitelným způsobem. 

Zastánci kritéria naopak vidí v této obecnosti možnost flexibilního výkladu pro každý konkrétní 

standard, jenž je posuzován. 

Kromě tohoto pojetí se také v odborné literatuře vyskytuje vysvětlení veřejného zájmu 

skrze cost-benefit analýzu, která má své kořeny v ekonomii a je široce využívána i ve veřejném 

sektoru22. Vlastní cost-benefit analýzu začlenila i IASB do procesu přípravy každého nového 

standardu, resp. aktualizace stávajícího standardu23. Všechny nově přijaté standardy musí projít 

analýzou s kladným výsledkem, tzn. že výhody plynoucí ze změny převáží náklady změnou 

vyvolán (IASB, 2014). Provedení takové analýzy je samo o sobě velmi náročné. FASB dokonce 

uvádí, že kvantitativní zhodnocení, tzn. provedení cost-benefit analýzy je velmi náročné 

v některých případech až neproveditelné. Správné provedení analýzy vyžaduje: 

1. Identifikování, a především ocenění všech nákladů a výnosů spojených se změnou. 

2. Alokaci těchto nákladů a výnosů v čase. 

3. Stanovení diskontní míry zohledňující riziko a časovou hodnotu peněz. 

Poslední hledisko, které musí být vzato v uvážení, je alternativní situace, která by 

nastala, pokud by Evropská unie odmítla schválit nový účetní standard. Jaké by byly dopady 

takového rozhodnutí z hlediska Evropské unie, evropských společností a evropského veřejného 

zájmu? 

2.5.3 Kvalitativní (technická) kritéria 

Kvalitativní kritéria posuzují užitečnost vykazovaných finančních informací a jsou 

součástí, jak koncepčního rámce pro IFRS, tak jsou obsaženy v českém zákoně o účetnictví 

a zároveň jsou stanovena v nařízení č. 1606/2002 jako třetí kritérium pro zhodnocení souladu 

mezinárodního účetního standardu s evropským právem. Každé jednotlivé kritérium je v další 

                                                 
22 Např. Evropská unie má vlastní rozsáhlou příručku pro hodnocení investičních projektů pomocí cost-

benefit analýzy. 
23 IASB shrnuje cost-benefit analýzu nového standardu ve svém zdůvodnění k IFRS 9, v tzv. basis of 

conclusion, kde podrobně analyzuje jednotlivé změny a jejich dopady a snaží se je i kvantifikovat. 
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části této podkapitoly charakterizováno pomocí srovnání toho, jak jej chápe koncepční rámec 

pro IFRS, zákon o účetnictví a evropské účetní předpisy, resp. evropské orgány. 

Koncepční rámec IFRS rozděluje kvalitativní kritéria na základní a posilující. Mezi 

základní patří (IASB, 2010): 

• Relevantnost 

• Spolehlivost24 

Mezi posilující kvalitativní kritéria potom jsou zahrnována: 

• Srovnatelnost 

• Ověřitelnost 

• Včasnost 

• Srozumitelnost 

Snaha o maximální naplnění jednotlivých kritérií může být často protichůdná, a proto 

mají vždy přednost kritéria základní před kritérii posilujícími (Vašek, 2012). 

Zákon o účetnictví stanoví své kvalitativní požadavky na informace obsažené v účetní 

závěrce v § 19 odst. 7, který zní: 

„Informace v účetní závěrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a 

posuzují se z hlediska významnosti. […]“ 

Relevantnost je v zákoně o účetnictví vyjádřena odkazem na hledisko významnosti. 

Zákon zároveň uvádí, že považuje informaci za spolehlivou, pokud je včasná, čím slučuje 

kritérium relevantnosti a včasnosti do jednoho na rozdíl od rozdělení v koncepčním rámci 

IFRS. Ověřitelnost pak není uvedena přímo ve výčtu zákonem stanovených kritérií, ale zákon 

na mnoha místech řeší jak přímé25, tak nepřímé26 způsoby ověření, tudíž i toto kritérium je 

implicitně v zákoně obsaženo. 

Nařízení č. 1606/2002 v čl. 3 odst. 2 pouze vyjmenovává jednotlivá kvalitativní27 

kritéria: 

                                                 
24 V koncepčním rámci označováno jako věrné zobrazení (faithful representation). 
25 Mezi přímé způsoby ověření patří především inventarizace majetku a závazků. 
26 Mezi nepřímé způsoby ověření patří například kontrola vstupů používaných v oceňovacích modelech 

a různých vzorcích, jejich přepočítání. Tato ověření se provádí zejména v souvislosti s auditem účetních 

závěrek. Stejně tak jako pojem ověření se v zákoně o účetnictví pojí téměř výhradně s auditem účetních 

závěrem. Ale ověření nemusí probíhat jen prostřednictví auditu. 
27 V nařízení označována jako technická kritéria. 
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„Mezinárodní účetní standardy mohou být přejaty pouze tehdy, pokud […] 

splňují kritéria srozumitelnosti, relevantnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti, 

která jsou požadována od finančních informací, které jsou potřebné pro 

ekonomické rozhodování a pro posuzování úrovně řízení podniku.“ 

2.5.3.1 Srozumitelnost 

Koncepční rámec IFRS uvádí, že díky jasnému a konzistentnímu rozčlenění a popsání 

finančních informací je možné dosáhnout jejich srozumitelnosti. Dále je zdůrazněno, že účetní 

výkaznictví může být někdy méně a někdy více náročné na pochopení, a proto se očekává, že 

uživatel bude mít přiměřenou znalost o fungování vykazující jednotky, resp. o odvětvím její 

činnosti. I přesto může být v některých případech pro uživatele nezbytné vyhledat odbornou 

pomoc poradce. 

Zákon o účetnictví definuje, jakou informaci v účetní závěrce považuje za 

srozumitelnou, odkazem na § 8 odst. 5, který uvádí: 

„Účetnictví účetní jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v 

souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit 

a) obsah účetních případů […], 

b) obsah účetních záznamů […], 

c) vazbu mezi účetním záznamem vzniklým seskupením a dílčími účetními 

záznamy […].“ 

Srozumitelnost finančních informací podle EFRAG představuje to, že jsou finanční 

informace pochopitelné pro uživatele účetních výkazů, od kterých se ale předpokládá přiměřená 

znalost odvětví vykazující jednotky a účetnictví jako takového, včetně ochoty studovat finanční 

informace do potřebné hloubky. V tomto chápání se tudíž shodují s vymezením srozumitelnosti 

podle koncepčního rámce IFRS. 

2.5.3.2 Relevantnost 

Podle koncepčního rámce IFRS je informace pro uživatele relevantní za předpokladu, 

že je schopna činit rozdíl v rozhodování uživatelů účetních výkazů. Informace z toho hlediska 

mohou mít buďto prediktivní28 nebo potvrzující29 charakter (nebo obojí). Relevantnost 

                                                 
28 Prediktivní informace pomáhají v předpovědích o budoucím stavu. 
29 Potvrzující charakter informací znamená, že si uživatel díky této informaci může ověřit své závěry, ke 

kterým došel na základě jiných informací. 
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informací je také vymezena jejich významností. Stejně tak jako je tomu v zákoně o účetnictví. 

S tím rozdílem, že zde vzhledem k celosvětovému použití standardů, resp. jejich koncepčního 

rámce je významnost stanovena pouze obecně nikoliv kvantifikací. Za významné jsou 

považovány ty informace jejichž opomenutí by mohlo ovlivnit rozhodnutí uživatelů, která činí 

na základě finančních informací o vykazující jednotce. 

Zákon o účetnictví stanoví, že informace v účetní závěrce musí být posuzována 

z hlediska významnosti, a uvádí v § 19 odst. 7, že: 

„Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, 

že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, 

přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými 

obdobnými informacemi.“ 

Dále pak uvádí limit významnosti pro vybrané účetní jednotky, což je z hlediska 

mezinárodní či evropské účetní úpravy irelevantní. 

EFRAG vymezuje relevantnost finančních informací velmi stručně, kdy poznamenává, 

že: 

„Informace jsou relevantní, pokud ovlivňují ekonomická rozhodnutí uživatelů 

tím, že jim pomáhají zhodnotit minulé, současné a budoucí událost nebo 

potvrzují či korigují jejich dřívější hodnocení.“ 

2.5.3.3 Spolehlivost 

Účetní výkazy, resp. informace v nich obsažené, jsou podle koncepčního rámce IFRS 

spolehlivé (věrně zobrazující), pokud poskytují úplné30 a neutrální31 zobrazení a jsou bez chyb. 

Zákon o účetnictví považuje informace obsažené v účetní závěrce za spolehlivé, pokud 

splňuje požadavek § 7 odst. 1 a jsou-li úplné a včasné. 

§ 7 odst. 1 zní: 

„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla 

sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím 

                                                 
30 Finanční výkaz obsahuje všechny informace potřebné pro uživatele, aby pochopili danou oblast. 
31 Informace nejsou záměrně zkresleny tím, že by některé informace byly upraveny, vynechány či naopak 

zdůrazněny. 
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základě mohla osoba, která tyto informace využívá […], činit ekonomická 

rozhodnutí.“ 

Zákon o účetnictví přidává k požadavku na dodržení zásady věrného zobrazení 

i požadavek na včasnost, který je pouze posilujícím kritériem podle koncepčního rámce IFRS 

a výslovně není obsažen ani nařízení č. 1606/2002. 

EFRAG definuje informaci jako spolehlivou, pokud neobsahuje významné chyby nebo 

zkreslení. Stejně jako v koncepčním rámci EFRAG bere v potaz, že informace rozsah 

a podrobnost informací mají své limity nejen z hlediska významnosti pro uživatele, ale také 

z hlediska nákladů, které poskytnutí informací vyvolá a přínosů pro uživatele. 

2.5.3.4 Srovnatelnost 

Užitečnost finančních informací se zvyšuje, pokud je možné tyto informace porovnat 

s obdobnými informace jiné vykazující jednotky, případně porovnat tyto informace v rámci 

jedné jednotky ale v různém čase (srovnávat předchozí dosažené a vykázané výsledky). 

Srovnatelnost je vlastnost dvou či více informací, které mezi sebou uživatel poměřuje. Aby 

byly informace srovnatelné musí vycházet ze stejného základu, ze stejných metod. Ne všechny 

informace je ovšem možné srovnat a některé skutečnosti mohou být vykázány různými 

způsoby. 

Zákon o účetnictví definuje jako srovnatelnou informaci účetní závěrky, která je 

v souladu s § 7 odst. 3 až 5, které zní: 

„(3) Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází 

z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní 

nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této 

činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka 

má informaci o tom, že u ní taková skutečnost nastává, je povinna použít 

účetní metody způsobem tomu odpovídajícím, přičemž informaci o použitém 

způsobu jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce. 

(4) Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich 

obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období 

nesmí účetní jednotky změnit v následujícím účetním období. Účetní jednotky 

mohou uvedené uspořádání a označování a obsahové vymezení a způsoby 

oceňování změnit zcela nebo zčásti mezi jednotlivými účetními obdobími jen 
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z důvodů změny předmětu podnikání nebo jiné činnosti anebo z důvodů 

zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní 

závěrky, přičemž informaci o každé takové změně s jejím řádným 

zdůvodněním jsou povinny uvést v příloze v účetní závěrce. 

(5) Účetní jednotky jsou povinny v příloze účetní závěrky [§ 18 odst. 1 písm. 

c)] vždy uvést informaci o použitých účetních metodách, popřípadě o 

odchylkách od těchto metod podle odstavce 2 s jejich řádným zdůvodněním a 

s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek 

hospodaření účetní jednotky. […]“ 

Vykazující jednotka musí být za předpokladu trvání podniku (going concern) 

konzistentní ve způsobu uspořádání a označování, obsahovém vymezení a oceňování položek 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. A v případě, že vykazující jednotka změní způsob vykazování 

určité položky, musí o takové nebo změně informovat v příloze, řádně ji zdůvodnit a uvést její 

dopady. 

EFRAG dodává, že srovnatelnost vyžaduje, aby o skutečnostech či událostech, které 

mají stejný charakter, bylo v čase, resp. mezi různými jednotkami účtováno a vykazováno 

stejným způsobem a naopak. Teprve v takovém případě je možné informace považovat za 

srovnatelné.  
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3 PROCES PŘIJETÍ IFRS 9 PRO POUŽITÍ V EU 

3.1 Časový harmonogram procesu přijetí IFRS 9 

Rada pro mezinárodní účetní standardy započala práce na novém standardu oficiálně 

v roce 200832. První veřejný návrh (exposure draft) nového standardu byl IASB publikován 

14. července 2009. V průběhu následujících pěti let probíhaly diskuze a práce na finální podobě 

nového standardu, do kterých se zapojili i zástupci Evropské unie. Konečná verze standardu 

byla IASB schválena a vydána 24. července 2014. Nový standard nabyde účinnosti pro účetní 

výkazy za období začínají 1. ledna 2018 nebo později. 

EFRAG, poradní orgán Evropské komise, zveřejnil svůj návrh doporučení 

k připomínkování dne 4. května 2015. K tomuto návrhu obdržel během následujících dvou 

měsíců více než 50 oficiálních odpovědí od dalších institucí Evropské unie, bank, poradenských 

společností a profesních organizací. EFRAG vydal 15. září 2015 své konečné doporučení, ve 

kterém vyjádřil pozitivní stanovisko, ke schválení nového standardu. 

Regulativní výbor pro účetnictví, jehož souhlas je také při přijímání nového standardu 

nezbytný, hlasoval o IFRS 9 na svém zasedání dne 27. června 2016. 

V průběhu října 2016 proběhly na půdě Evropského parlamentu rozpravy o novém 

nařízení. Standard IFRS 9 byl schválen k používání v Evropské unii dne 22. listopadu 2016 

a publikován v Úřední věstníku Evropské unie dne 29. listopadu 2016 jako Nařízení Komise 

(EU) 2016/2067 ze dne 22. listopadu 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým 

se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního 

výkaznictví 9 (EFRAG, 2017). 

Účinnost schváleného standardu byla stanovena stejně, jako byla stanovena IASB s tím, 

že účetní jednotky mohou rozhodnout použít standard pro účetní období, která začínají přede 

dnem 1. ledna 2018. Vzhledem datu schválení mohou účetní jednotky vykazovat podle IFRS 9 

již od začátku letošního roku (2017)33. 

                                                 
32 V důsledku globální finanční krize začala být vnímána potřeba reformy standardu IAS 39 ještě 

intenzivněji než do té doby. 
33 To je ovšem velmi nepravděpodobné, viz kapitola 4. 
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3.2 Naplnění kritérií pro přijetí IFRS 9 

Pro schválení mezinárodních účetních standardů k používání v Evropské unii je 

potřebné: 

1. Aby splňovaly základní požadavek směrnice 2013/34/EU, tj. že výsledkem jejich 

používání bude pravdivý a věrný obraz finanční situace a výkonnosti podniku; 

2. Aby byly v souladu s evropským veřejným zájmem; 

3. Aby splňovaly základní kritéria s ohledem na kvalitu informací, které jsou potřebné pro 

finanční výkazy, aby byly užitečné pro uživatele. 

Jednotlivá kritéria jsou podrobně charakterizována v podkapitole 2.5. V této 

podkapitole jsou daná kritéria analyzována přímo ve vztahu k IFRS 9. 

3.2.1 Zásada věrného a poctivého zobrazení 

EFRAG ve svém doporučení dochází k závěru, že IFRS 9 poskytne relevantní, 

spolehlivé, srovnatelné a srozumitelné informace (viz podkapitola 2.5.3), které uživatelé 

potřebují pro svá ekonomická rozhodnutí. 

Z hlediska posouzení souladu IFRS 9 se zásadou věrného a poctivého zobrazení je 

nejdůležitější zásada opatrnosti. V souvislosti s globální finanční krizí, která začala v roce 

2008, se dostala otázka, zdali je regulace finančních trhů34 dostatečná, až do nejvyšší 

politických pater. Na summitu G20 v Londýně v roce 2009 nejvyšší představitelé požádali 

IASB, aby zlepšila oceňování finančních nástrojů. Převládala totiž domněnka, že účetní 

jednotky nedbají dostatečné opatrnosti při oceňování svých finančních nástrojů. Zejména byla 

zpochybňována role oceňování ve fair value, i když se později neprokázalo, že by tento způsob 

oceňování byl jednou z příčin či akcelerátorů finanční krize. Naopak směrnice 2013/34/EU 

definuje oceňování ve fair value jako systém, který poskytuje relevantnější informace než 

ocenění na základě pořizovací ceny či nákladů vlastní výroby. Je oceňování ve fair value podle 

IFRS 9 v souladu s požadavky směrnice? EFRAG ve svém doporučení dochází opět dochází 

k pozitivnímu závěru, že využití oceňování ve fair value je nastaveno vhodným způsobem, 

který je v souladu s evropským právem a povede zachování zásady opatrnosti (EFRAG, 2015). 

                                                 
34 V širším pojetí lze zařadit i účetní standardy, zejména standardy zabývající se oceňováním finančních 

nástrojů. 
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3.2.2 Evropský veřejný zájem 

EFRAG vyjádřil svůj závěr, že IFRS 9 obecně zvyšuje kvalitu (transparentnost 

a srovnatelnost) finančních informací a pomáhá tím uživatelům těchto informací. Jako 

konkrétní příklady uvedl např. to, že nový účetní standard přechodem z modelu uskutečněných 

ztrát k modelu očekávaných ztrát splňuje také jeden z požadavků, který vyplynul 

z londýnského summitu skupiny G20 v roce 2009, a to, že by měl být nastaven nový impairment 

model, který by lépe pracoval s očekávánými ztrátami. 

V případě posuzování souladu IFRS s evropským veřejným zájmem EFRAG hodnotil 

kromě výše uvedených hledisek také tato hlediska (EFRAG, 2015): 

1. Důsledky nedostatečné konvergence s U.S. GAAP. 

Impairment model používaný v současnosti v U.S. GAAP více či méně odpovídá pojetí 

modelu podle IAS 39, jelikož IFRS 9 přichází s novým pojetím, které se neshoduje se 

současným a nově navrhovaným modelem podle U.S. GAAP, dojde v této oblasti 

k rozvolnění konvergenčních snah. Na druhou stranu EFRAG považuje nový 

impairment model podle IFRS 9 za lepší než model podle U.S. GAAP, a proto se 

domnívá, že evropské společnosti budou mít oproti americkým v tomto ohledu 

konkurenční výhodu. 

2. Dopady na chování investorů a emitentů finančních nástrojů. 

EFRAG poukazuje na to, že přechod na IFRS 9 může vést ke změně ocenění a splatnosti 

některých úvěrových nástrojů a bude záležet především na kvalitě portfolií investorů, 

zdali a v jaké výši budou muset vykázat ztráty vzhledem k přechodu mezi oceňovacími 

modely. 

3. Vztah mezi IFRS 9 a budoucí úpravou pojistných smluv (IFRS 4, resp. IFRS 17). 

V době vydání doporučení ke schválení IFRS 9 ještě nebylo jasné, jak bude řešeno 

přechodné období mezi vydání IFRS 9 a aktualizací IFRS 4, kde se oba standardy 

prolínají v úpravě pojistných smluv, resp. jejich zajištění. IASB v mezidobí vydala 

dodatek k IFRS 4, který problém přechodného období řeší a EFRAG doporučil ve svém 

zprávě z 13. ledna 2017 Evropské komisi schválit i tento dodatek. V květnu 2017 byl 

publikován nový standard IFRS 17, jenž nahrazuje IFRS 4 a komplexně upravuje 

pojistné smlouvy a je v souladu s IFRS 9. 
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4. Možnost nadále využít evropské výjimky 

Evropská unie schválila výjimku v IAS 39 pro oblast macro hedgingu35 (Nobes, Parker, 

2008). EFRAG posuzoval, zdali bude EU moci i nadále využít této výjimky do doby, 

než IASB přijme řešení, které by bylo v souladu se zájmy EU. 

5. Náklady a výnosy spojené s přijetím nového standardu. 

Tyto náklady a zejména potom výnosy nelze chápat v užším smyslu, tak jak je chápe 

účetnictví, ale spíše jako přínosy, které nový standard přinese. EFRAG upozorňuje na 

vysoké náklady spojené s implementací nového standardu dodává však, že očekává, že 

výnosy v dlouhodobějším měřítku převáží počáteční náklady. Navíc vykazující 

subjekty, které ponesou většinu nákladů nebudou zároveň těmi, kdo budou ze změny 

těžit největší část výnosů. Je ovšem potřeba nahlížet na celou situaci ne z hlediska 

jednotlivých skupin subjektů, ale z úrovně, kde se poměřují celkové náklady a výnosy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že EFRAG shledává nový účetní standard v souladu 

s evropským veřejným zájmem, i když některá hlediska upozorňují na problémy a omezení 

spojená s novým standardem. 

Poslední hledisko, které musí být vzato v uvážení, je alternativní situace, která by 

nastala, pokud by Evropská unie odmítla schválit nový účetní standard. Jaké by byly dopady 

takového rozhodnutí z hlediska Evropské unie, evropských společností a evropského veřejného 

zájmu? V tomto konkrétním případě by odmítnutí IFRS 9 znamenalo, že by se evropské 

společnosti dál řídily pravidly danými IAS 39, zatímco ostatní mimoevropské společnosti, které 

vykazují podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví vydávaných IASB, by přešly na 

vykazování podle IFRS 9. V globálně propojeném světě by to pro značné množství společností 

znamenalo, že by musely paralelně pro své interní potřeby vykazovat i podle nového účetní 

standardu a nevyhnuly by se tam dodatečným nákladům. Je vhodné zdůraznit, že i když je nový 

standard kritizován, tak stále je vnímán většinou odborné veřejnosti jako posun k lepšímu oproti 

IAS 39. 

                                                 
35 Macro hedging je investiční technika používaná k eliminaci rizika portfolia aktiv. Ve většině případů 

by to znamenalo zaujmout pozici, která by kompenzovala celé portfolio. Tato technika je však v praxi 

stěží dosažitelná, protože zřídkakdy existuje jedno aktivum, které kompenzuje riziko širšího portfolia, 

takže použití macro hedgingu vyžaduje vytvoření kompenzující pozice pro každé jednotlivé aktivum. 
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3.2.3 Kvalitativní (technická) kritéria 

Žádný závazný právní předpis Evropské unie blíže nevymezuje, co má být chápáno pod 

jednotlivými kritérii, a proto je dále použit jako primární výkladový zdroj doporučení o souladu 

IFRS 9 s kritérii stanovenými nařízením, které vypracoval EFRAG pro Evropskou komisi. 

3.2.3.1 Srozumitelnost 

EFRAG ve vztahu k IFRS 9 uvádí, že oblast klasifikace a ocenění finančních nástrojů 

není přílišně náročná. Stejně tak hodnotí i impairment model, jehož vyšší srozumitelnosti 

napomáhají zvýšené nároky na zveřejnění relevantních informací. IFRS 9 zachovává stejné tři 

typy zajištění, které byly používány již podle IAS 39, takže v této oblasti také nemohlo dojít ke 

snížení srozumitelnosti. EFRAG tudíž shrnuje, že IFRS 9 nijak nesnižují srozumitelnost 

finančních informací oproti současné úpravě podle IAS 39 a tudíž splňuje kritérium 

srozumitelnosti (EFRAG, 2015). 

3.2.3.2 Relevantnost 

V návaznosti na IFRS 9 EFRAG konstatuje, že jak klasifikace, tak oceňování finančních 

nástrojů poskytne uživatelů relevantní informace. Stejně tak i impairment model díky přechodu 

na model očekávaných ztrát poskytne relevantnější informace než současný model podle 

IAS 39. Naopak v oblasti zajišťovacího účetnictví přetrvávají některá omezení, která podle 

názoru EFRAG mohla být odstraněna. Tato omezení však nejsou překážkou, aby informace 

vykazované podle nové standardu neposkytovaly relevantní informace v oblasti zajištění 

(EFRAG, 2015). 

3.2.3.3 Spolehlivost 

V oblasti klasifikace a oceňování finančních nástrojů, podobně jako v oblasti 

zajišťovacího účetnictví nenachází EFRAG žádné důvody, proč by měly být výkazové 

informace podle IFRS 9 nespolehlivé. EFRAG ovšem opět upozorňuje na některá omezení 

vyplývající z IFRS 9 ve vztahu ke spolehlivosti vykazovaných informací u specifických 

případů vykázání některých finančních nástrojů ve fair value. Tato omezení spolehlivosti 

informací vyplývají buď z přílišné náročnosti poskytnutí přesnějších informací nebo se tato 

omezení vztahují na velmi výjimečné případy. Z celkového hlediska hodnotí EFRAG 

informace vykázané podle IFRS 9 jako spolehlivé (EFRAG, 2015). 
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3.2.3.4 Srovnatelnost 

EFRAG zkoumal, zdali IFRS 9 řeší ekonomicky podobné transakce stejně nebo 

rozdílně, resp. zdali ekonomicky odlišné transakce jsou řešeny jako by to byly podobné 

transakce. EFRAG shrnuje, že informace vykázané podle IFRS 9 jsou ve většině případů 

srovnatelné a pokud tomu tak není, zejména u zajišťovacího účetnictví a případě přechodu 

z modelu uskutečněných ztrát na model očekávaných ztrát, dostala přednost spolehlivost 

informací právě před jejich srovnatelností, protože je důležitější poskytnout uživatelům věrné 

informace, i když je v některých případech nebudou moci porovnat s jinými informacemi 

(EFRAG, 2015). 

Bischof a Daske (2015), kteří se také podrobně zabývali souladem IFRS 9 s kritérii pro 

schválení, včetně jednotlivých technických kritérií, vybrali nejvýznamnější změny, které 

IFRS 9 přináší oproti IAS 39 a srovnali je do níže uvedené tabulky, ve který se snažili vyjádřit, 

jaký dopad (pozitivní, neutrální, negativní) budou mít z hlediska daných kritérií. 

Tabulka č. 2: Srovnání vybraných změn z hlediska technických kritérií 

Účetní pravidlo Srozumitelnost Relevantnost Spolehlivost Srovnatelnost 

Klasifikace 

finančních aktiv 
+ o o - 

Možnost volby fair 

value 
+ + o - 

Kombinované 

nástroje 
+ + o + 

Změny kreditního 

rizika závazků 

oceněných ve fair 

value 

+ - o - 

Zaúčtování výnosů 

a nákladů z 

kapitálových 

nástrojů 

- - + + 

Model 

očekávaných ztrát 
- + - o 

Zajišťovací 

účetnictví 
+ o + - 

Zdroj: Bischof, J. Daske, H. IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9, str. 27. 

Legenda: + … pozitivní vliv o … neutrální/žádný vliv  - … negativní vliv 
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4 ANALÝZA DOPADU IFRS 9 

Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol. První podkapitola shrnuje zprávu 

Evropského orgánu pro bankovnictví, jenž provedl vlastní analýzu dopadu IFRS 9 na vybrané 

banky členských států Evropské unie. Druhá podkapitola analyzuje, jaký dopad očekávají 

společnosti kótované na pražské burze cenných papírů. 

4.1 Analýza dopadu Evropského orgánu pro bankovnictví 

4.1.1 Evropský orgán pro bankovnictví 

Evropský orgán pro bankovnictví byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 

(Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení 

rozhodnutí Komise 2009/78/ES. 

Od 1. ledna 2011 převzal EBA úkoly od Evropského výboru orgánů bankovního 

dohledu a byla mu současně přidělena řada nových úkolů. EBA má zejména usilovat o (ČNB, 

2011): 

• Lepší fungování vnitřního trhu, včetně především důkladné, účinné a jednotné 

úrovně regulace a dohledu; 

• Zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů; 

• Posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni; 

• Předcházení regulatorní arbitráži a prosazování rovných podmínek hospodářské 

soutěže; 

• Zajištění toho, aby čerpání úvěru a jiná rizika byla vhodně upravena a podléhala 

řádnému dohledu; 

• Posílení ochrany spotřebitelů. 

4.1.2 Východiska zprávy EBA 

V souvislosti s přijetím IFRS 9 Evropskou unií se v lednu 2016 EBA rozhodla, že 

provede vlastní analýzu dopadu IFRS 9 na bankovní sektor. Průzkum, na jehož základě byla 

zprávy vypracována proběhl v dubnu 2016 a zúčastnilo se jej přibližně 50 bank napříč 

členskými státy EU. 
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Samotná zpráva se skládá ze tří částí: 

1. Úvod („Introduction“), který vymezuje cíle a účel analýzy a poukazuje na 

omezenou vypovídací hodnotu zprávy vzhledem časnému datu analýzy. 

2. Hlavní část („Main observations“) seznamuje s nejdůležitějšími výsledky 

pozorování a závěry a zároveň obsahuje další doporučení ze strany EBA. 

3. Závěrečná část („Areas of further work – The way forward“) popisuje budoucí 

možné kroky, které budou podniknuty, jak ze strany EBA, tak i analyzovaných 

institucí. 

EBA analyzuje dopad IFRS 9 na banky jak kvalitativního, tak i z kvantitativního 

hlediska. Kvalitativní hledisko se zaměřuje například na to, v jaké fázi jsou banky s přípravami 

implementace standardu, kdo je za implementaci zodpovědný, jak jsou nastaveny samotné 

procesy klasifikace a ocenění finančních nástrojů, impairment modelu i zajišťovacího 

účetnictví. Kvantitativní hledisko zkoumá, jak se změní data a finanční informace, pokud na ně 

bude aplikován nový standard. Je analyzován především dopad na rozvahu, a to opět z hlediska 

klasifikace finančních nástrojů, jejich ocenění, impairmentu a dalších dopadů. 

4.1.3 Závěry zprávy EBA 

EBA nejprve zajímalo, v jaké fázi implementace IFRS 9 se banky nacházejí. Více než 

polovina bank (především těch menších) je ve fází návrhu řešení, menší část bank již 

implementuje nové procedury do svých systémů. Žádná z bank v době průzkumu ještě nebyla 

s implementací tak daleko, aby své řešení již testovala. Téměř polovina bank plánuje 

pokračovat ve využívání pravidel pro zajišťovací účetnictví podle IAS 39, zejména s ohledem 

na to, že IASB stále pracuje na úpravě pravidel pro macro hedging. EBA shrnuje, že by banky 

neměly podcenit přípravu přechodu na IFRS 9 a upozorňují, že zejména pro menší banky, které 

nemají tolik prostředků jako banky velké, může být tento úkol náročný, a proto by neměly 

s implementací otálet. 

Dále se EBA ptal bank, jak je implementace zajištěna z hlediska personálního 

a odpovědnostního. Implementace zpravidla řídí vyšší management bank bez přímého zapojení 

nejvyšších orgánů. Do připrav je zapojeno typicky více oddělení a také poradenské společnosti 

a externí auditoři. EBA upozorňuje, že zapojení všech zainteresovaných stran na implementaci 

je zatím omezené, ale pochopitelné vzhledem k tom, v jak počáteční se projekty často nachází. 
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Mezi největší rizika implementace IFRS 9 podle EBA patří kvalita dat, které budou 

produkovat vytvořené modely. Správné nastavení modelů posuzování zejména kreditního 

rizika a očekávaných ztrát je klíčové, proto aby modely poskytovaly co možná nejpřesnější 

a nejkonzistentnější výstupy. Tento problém se týká hlavně menších bank. Většina bank rovněž 

přistoupí k tomu, že jejich řešení postavené na IAS 39 a IFRS 9 poběží v letošním roce (2017) 

paralelně vedle sebe, aby novou implementaci co nejlépe otestovaly. EBA upozorňuje, že 

mnohé banky budou muset zkrátit nebo omezit rozsah paralelního testování, protože 

nezvládnou dokončit nové řešení v dostatečném předstihu. 

Dopad změn v klasifikaci a ocenění by pro většinu bank neměl být příliš významný 

v závislosti na povaze finančních nástrojů, které banky drží. Největší reklasifikace se 

u finančních aktiv očekává od amortizovaných nákladů a FVOCI podle IAS 39 k FVPL podle 

IFRS 9. U finančních závazků se žádné významnější změny neočekávají. Největší obtíže banky 

očekávají při posuzování souladu portfolií s testy SPPI. 

Vzhledem k období, kdy průzkum EBA probíhal, banky ještě zpravidla neměly hotovou 

implementaci nového impairment modelu. EBA zdůrazňuje, že dostupnost kvalitních dat 

a zdrojů pro posuzování podle nového modelu bude klíčová. Banky se budou snažit využít 

maximálně zkušenosti, které mají ze svých současných řešení, ale jejich využití je omezené 

vzhledem ke změně v přístupu k impairmentu. Zpráva popisuje podrobněji problémové 

aspekty, které musí banky řešit. Banky očekávají větší volatilitu zisků a ztrát v důsledku 

přechodu na nový impairment model. 

Z kvantitativního hlediska bude mít největší dopad změna impairment modelu. Zpráva 

poskytuje i odhad vývoje některých ukazatelů. 

4.1.4 Další postup EBA 

EBA již spustila druhou fázi posuzování dopadu IFRS 9, jejíž závěry doposud nebyly 

zveřejněny. Tato fáze bude zaměřena již na některé specifické oblasti. Zároveň EBA získá 

aktuálnější data o tom, jak se banky připravují na nový standard. 

EBA bude dál komunikovat se zástupci bank a další zainteresovaných stran a snažit se 

usnadnit přechod na nový standard. EBA za tímto účelem publikovala několik pokynů 

(guidelines): 

• „Guidelines on the communication between competent authorities supervising 

credit institutions and statutory auditors of those institutions“ (červenec 2016) 
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• „Guidelines on credit institutions' credit risk management practices and 

accounting for expected credit losses“ (květen 2017) 

4.2 Analýza dopadu na společnosti kótované na pražské burze 

cenných papírů 

Společnosti budou povinny vykazovat své finanční nástroje podle IFRS 9 až pro účetní 

období počínají 1. lednem 2018 či později, proto ještě není možné zkoumat skutečné dopady 

nového standardu. Společnosti vykazující podle mezinárodních účetních standardů jsou ale 

povinny vyjadřovat se v příloze ke změnám účetních metod, které plynou ze změn 

mezinárodních účetních standardů, a to ke změnám, jež nastaly v daném účetním období, ale i 

ke změnám, které teprve své účinnosti nabydou, jako např. IFRS 9. 

4.2.1 Analyzovaný vzorek společností 

Jako vzorek pro zkoumání, jak se společnosti vyjadřují k přijetí IFRS 9, byly vybrány 

společnosti jejich akcie jsou obchodovány na Burze cenných papíru Praha. Ze vzorku byla 

vyňata společnost CETV, protože je to americká společnost vykazující podle U.S. GAAP. 

Naopak byly do vzorku přidány společnosti: 

• Česká spořitelna, a.s., jenž je dceřinou společností kótované společnosti 

Erste Group Bank AG, 

• Société Générale, jenž je mateřskou společností kótované společnosti Komerční 

banka, a.s. a 

Tyto dvě společnosti byly do vzorku přidány, proto aby bylo možné porovnat, jak se 

shodují či liší vyjádření společností k IFRS 9 v rámci konsolidační skupiny. 

Kompletní výčet společností v abecedním pořadí je následující: 

• Česká spořitelna, a.s. 

• ČEZ, a.s. 

• Erste Group Bank AG 

• Fortuna Entertainment Group N. V. 

• Kofola Československo, a.s. 

• Komerční banka, a.s. 

• MONETA Money Bank, a.s. 
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• O2 Czech Republic, a.s. 

• Pegas NONWOVENS SA 

• Société Générale 

• Tatry mountain resorts, a.s. 

• UNIPETROL, a.s. 

• VGP 

• Vienna Insurance Group AG 

Ve vzorku jsou zastoupeny jak banky, kde je očekávaný významnější dopad, tak 

i nefinanční společnosti. 

4.2.2 Předmět analýzy 

Řešitel diplomové práce si v rámci analýzy položil následující otázky: 

1. Vyjadřuje se společnost k dopadu IFRS 9 na její účetní výkazy? 

2. Kvantifikuje společnost tyto dopady? 

3. Vyjadřuje se společnost samostatně k dopadu na finanční aktiva? 

4. Vyjadřuje se společnost samostatně k dopadu na finanční závazky? 

Další otázky jsou zodpovídány jen u bank, protože nefinanční společnosti 

neposkytují ve svých výročních zprávách informace potřebné k jejich zodpovězení: 

5. Plánuje společnost využít možnosti předčasné aplikace IFRS 9, tj. pro období 

začínající 1. 1. 2017? 

6. Bude společnost při prvním uplatnění IFRS 9 upravovat srovnávací informace 

za předchozí roky? 

7. Jaký bude dopad nového impairment modelu pro společnost? 

8. Využije společnost nového modelu zajišťovacího účetnictví? A jaký bude mít 

dopad na společnost? 

9. Poběží u společnosti paralelně systém ocenění a vykazování finančních nástrojů 

podle IAS 39 a IFRS 9? Pokud ano, jak dlouho? 

U dceřiných bank, tzn. u České spořitelny, a.s. a u Komerční banky, a.s. je zkoumán 

společný postup s mateřskou bankou. 

10. Využívá dceřiná společnost metodiky mateřské společnosti? 
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Řešitel rozdělil společnosti podle jejich oboru na finanční a nefinanční, analyzuje 

výroční zprávu za rok 2016 každé z vybraných společností a odpovídá na jednotlivé dotazy. 

U finančních společností následně srovná dvě dvojce mateřských a dceřiných společností, jak 

se liší přístupy k IFS 9 v rámci konsolidační skupiny. V závěru analýzy zobecňuje závěry pro 

každou skupinu společností. 

4.2.3 Analýza 

4.2.3.1 Finanční společnosti 

Erste Group Bank AG 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. Společnost 

předpokládá, že IFRS 9 bude mít významný dopad na položky výkazu o finanční 

situaci i na metody používané pro oceňování finančních nástrojů. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ano, společnost se vyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

4. Ano, společnost se vyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

5. Ne, společnost neplánuje využít možnosti předčasné aplikace. 

6. Ne, společnost nebude upravovat srovnávací informace za předchozí roky. 

7. Jednorázový dopad přechodu na nový model podle IFRS 9 se promítne do zůstatku 

vlastního kapitálu k datu první aplikace. Společnost v souvislosti s novým modelem 

snižování hodnoty vyvinula nový kvalitativní systém posuzování a varování a také 

významně rozšířila svůj prognostický makroekonomický model. 

8. Ne, společnost hodlá nadále v plném rozsahu u zajišťovacího účetnictví postupovat 

podle požadavků IAS 39. Nicméně bude muset podniknout určitá opatření, aby měla 

k dispozici informace, které po implementaci IFRS 9 bude muset nově v souladu 

s IFRS 7 uvést v účetní závěrce. 

9. Od druhého pololetí 2017 by ve společnosti měly současně fungovat dva plně 

funkční soubory procesů pokrývající klasifikaci, oceňování, snížení hodnoty 

a informace zveřejňované v účetní závěrce. 

10. V průběhu roku 2016 mateřská společnost dokončila dokumentaci shrnující 

provozní opatření, která bude nutné realizovat v souvislosti se změnami 

skupinových interních směrnic, postupů, procesů a systémů v rámci příprav na 

přechod na IFRS 9. Společnost v návaznosti na zahájila lokalizaci těchto 

požadavků. 
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Česká spořitelna, a.s. 

Jelikož se všechny odpovědi na otázky kladené řešitelem shodují s mateřskou 

společností, nejsou na tomto místě odpovědi opakovány. 

Při podrobnější porovnání relevantních částí výročních zpráv mateřské a dceřiné 

společnosti, lze dojít k závěru, že pasáže z české výroční zprávy jsou pouze překladem 

odpovídajících pasáží z výroční zprávy mateřské společnosti. 

Komerční banka, a.s. 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ano, společnost se vyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. Společnost se mimo jiné 

vyjadřuje k dopadům na odloženou daň.36 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

5. Ne, společnost neplánuje využít možnosti předčasné aplikace. 

6. Ne, společnost nebude upravovat srovnávací informace za předchozí roky. 

7. Společnost analyzuje dopady změny impairment modelu, ale zatím neodhadla či 

nezveřejnila odhad předpokládané výše dopadu na vlastní kapitál. 

8. Ano, společnost předpokládá aplikaci IFRS 9 pro zajišťovací účetnictví, nicméně 

neočekává významné změny. 

9. Společnost očekává, že od druhého čtvrtletí 2017 zahájí pravidelný paralelní 

výpočet opravných položek podle IAS 39 a IFRS 9. 

10. Ano, společnost se zohledněním několika lokálních úprav metodologii mateřské 

společnosti. 

Société Générale 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. V závěru ovšem 

shrnuje, že v době vydání výroční zprávy není možné realisticky odhadnout dopady 

nového standardu. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ano, společnost se vyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

4. Ano, společnost se vyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

5. Ne, společnost neplánuje využít možnosti předčasné aplikace. 

6. Ne, společnost nebude upravovat srovnávací informace za předchozí roky. 

                                                 
36 „Obdobně související odložená daň bude v obou případech zrušena z vlastního kapitálu.“ 
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7. Velký prostor je věnován kreditnímu riziku a zejména tomu, jak bude muset 

společnost upravit či vytvořit postupy a procedury pro lepší řízení kreditního rizika 

u finančních nástrojů. 

8. Společnost analyzovala všechny tři možnosti, které IFRS 9 poskytuje a rozhodla se 

zůstat u vykazování zajišťovacího účetnictví podle IAS 39, což IFRS 9 umožňuje. 

Zde se liší vyjádření dceřiné a mateřské společnosti. 

9. Společnost plánuje běh paralelního testovacího systému postaveného na 

požadavcích IFRS 9 ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku. 

10. Společnost, i když se označuje ve své výroční zprávě jako „skupina“, nijak blíže 

nespecifikuje, jak koordinuje přípravy na přechod na IFRS 9 v rámci skupiny na 

rozdíl Erste Group Bank AG. 

MONETA Money Bank, a.s. 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ano, společnost se vyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. Na základě dosud 

provedených analýz společnosti neočekává významné změny v oceňovacích 

kategoriích finančních aktiv. 

„Skupina v současnosti analyzuje charakteristiky smluvních peněžních toků 

svých finančních nástrojů se zaměřením na vlastnosti, které mohou ovlivnit 

výsledek [SPPI] testu, […]. Dosud provedené analýzy zaměřené na významné 

kategorie finančních aktiv indikují, že finanční nástroje nyní klasifikované 

jako úvěry a pohledávky splňují SPPI test a jejich obchodní model by měl být 

považován za držený za účelem inkasa smluvních peněžních toků (‚hold to 

collect‘). Realizovatelné dluhové cenné papíry pravděpodobně také splňují 

SPPI test a jejich obchodní model může být považovaný buď jako držené za 

účelem inkasa smluvních peněžních toků nebo držené za účelem inkasa 

a smluvních peněžních toků a prodeje (‚hold to collect and sell‘). Skupina se 

dále zaměřila na dopad pravidel stanovených standardem v souvislosti 

s aktivy nakoupenými nebo vydanými jako znehodnocené (‚POCI‘), zejména 

na dopad do výpočtu efektivní úrokové míry. [...]“ 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

5. Ne, společnost neplánuje využít možnosti předčasné aplikace. 
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6. Ne, společnost nebude upravovat srovnávací informace za předchozí roky. 

7. Společnost konstatuje, že v důsledku změny impairment modelu dojde 

k významnému jednorázovému navýšení celkové hodnoty opravných položek 

k 1. 1. 2018 s přímým dopadem do vlastního kapitálu. 

8. Společnost v současné době nepoužívá zajišťovací účetnictví. 

9. Společnost se k tomuto ve své výroční zprávě nevyjadřuje. 

10. Společnost nemá mateřskou společnost. 

Vienna Insurance Group AG37 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. Pro společnost budou 

významné především změny týkající se dluhových nástrojů a impairmentu. 

Společnost předpokládá, že Evropská unie přijme dodatek k IFRS 4, který by pro ni 

odložil povinnost přejít na IFRS 9 až na účetní období počínají 1. 1. 2021, a proto 

možné dopady IFRS 9 nijak dále nepopisuje. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

Shrnutí 

Všechny analyzované finanční společnosti38 již pracují na implementaci nové standardu 

do svých interních systémů. Vzhledem k náročnosti celého procesu započaly společnosti 

přípravy už v předchozím roce, i když ještě nový standard nebyl schválen ze strany Evropské 

unie. 

Nový standard ovlivní vykazování jak finančních aktiv (větší měrou), tak i finančních 

závazků, a to z hlediska jejich klasifikace i prvotního ocenění. 

Nejvýznamnější dopad, i kdyby ne v kvantitativní, tak zcela jistě kvalitativní rovině 

bude mít nový impairment model. Všechny společnosti kromě MONETA Money Bank, a.s., 

která se k problematice nevyjadřuje, plánují spustit nejpozději od poloviny letošního roku 

paralelní systém pro nový impairment model, tak aby ho mohly dostatečně otestovat. 

                                                 
37 U společnosti Vienna Insurance Group AG rovněž nebyly zodpovídány otázky 5.-10, protože se k nim 

společnost ve své výroční zprávě nijak nevyjadřuje vzhledem předpokládanému odkladu účinnosti 

IFRS 9. 
38 S výjimkou Vienna Insurance Group AG. 
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V oblasti zajišťovacího účetnictví bude většina společností pokračovat v používání 

postupů a procedur podle IAS 39. Komerční banka, a.s. předpokládá, že přejde na nový standard 

IFRS 9 i v této oblasti, ale vzhledem k tomu, že mateřská Société Générale plánuje setrvat 

u IAS 39, nelze tvrdit s určitostí, že Komerční banka, a.s. skutečně změní způsob svého 

vykazování zajišťovacího účetnictví už proto, že se Komerční banka, a.s. odkazuje na metodiku 

mateřské banky. U České spořitelny, a.s. a Erste Group Bank AG lze předpokládat těsnou 

spolupráci a převzetí metodiky od mateřské banky. 

Společnosti neplánují, vzhledem náročnosti nutných změn a k tomu, v jaké fázi 

implementace nových systémů se banky reálně nacházejí, aplikovat IFRS 9 předčasně. Všechny 

společnosti zároveň využijí úlevy, kterou IFRS 9 poskytuje a nebudou upravovat srovnávací 

informace za předchozí roky. 

Srovnáním informací uvedených v této podkapitole se závěry zprávy Evropského 

orgánu pro bankovnictví, lze uzavřít, že analyzované banky nijak nevybočují ze zjištění, k nimž 

dochází ve své zprávě EBA. 

4.2.3.2 Nefinanční společnosti 

ČEZ, a.s. 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. Společnost poměrně 

obsáhle ve srovnání s dalšími společnostmi z této kategorie popisuje, jaké změny 

v obecné rovině přináší IFRS 9 oproti IAS 39, aby nakonec jedinou větou shrnula, 

že implementace IFRS 9 bude mít dopad na klasifikaci a oceňování finančních aktiv 

a závazků společnosti. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

Fortuna Entertainment Group N. V. 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9, ale pouze velmi 

stručně a to tak, že plánuje implementovat nový standard pro období počínající 

1. 1. 2018. Společnost neočekává žádné významné dopady rozvahu. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 
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Kofola Československo, a.s. 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. Pouze konstatuje, že 

se management zabývá možnými dopady, ale žádné závěry ani očekávání neuvádí. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

O2 Czech Republic, a.s. 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9, zejména 

k očekávanému dopadu na finanční aktiva. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ano, společnost se vyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

„Skupina očekává, že použije zjednodušený přístup na vykázání očekávaných 

kreditních ztrát za dobu trvání v případě svých pohledávek z obchodního 

styku, pohledávek z finančního leasingu a částek, které mají být uhrazeny 

zákazníky na základě smluv se zákazníky, jak požaduje nebo povoluje 

IFRS 15.“ 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

Pegas NONWOVENS SA 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. Společnost očekává, 

že nový standard bude mít vliv na klasifikaci a ocenění jak finančních aktiv, tak 

finančních závazků společnosti. Společnost tyto dopady teprve analyzuje a neuvádí 

žádné bližší závěry. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

Tatry mountain resorts, a.s. 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. Pouze konstatuje, že 

začala analyzovat možné dopady a plánuje implementovat nový standard ode dne 

účinnosti, což vzhledem k posunutému hospodářskému období může být od 

1. 11. 2017 nebo 1. 11. 2018. 
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2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

UNIPETROL, a.s. 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9, ale pouze jednou 

větou v poznámce pod čarou. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ano, společnost se vyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

„Při prvotním přijetí nového standardu IFRS 9 budou příslušná finanční 

aktiva zařazena do nových kategorií finančních nástrojů.“ 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

VGP 

1. Ano, společnost se vyjadřuje k očekávanému dopadu IFRS 9. Společnost analyzuje 

možné dopady nového standardu a zároveň předpokládá, že nový standard nebude 

mít žádný významný dopad na její výkazy. 

2. Ne, společnost dopady nekvantifikuje. 

3. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním aktivům. 

4. Ne, společnost se nevyjadřuje zvlášť k finančním závazkům. 

Shrnutí 

Společnosti z kategorie nefinančních se většinou vyjadřují k implementaci a dopadům 

IFRS 9 velice stroze, někdy pouze jednou relevantní větou či krátkým odstavcem. Pokud věnují 

novému standardu více prostoru, tak pouze obecně shrnují změny, které IFRS 9 přináší. 

Žádná ze společností dopady IFRS 9 ve své výroční zprávě nekvantifikuje a spíše 

společnosti obecně konstatují, že očekávané dopady jsou nevýznamné nebo jsou teprve 

předmětem analýzy. 
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ZÁVĚR 

Jak ukázala tato diplomová práce, proces přijetí mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví v Evropské unii je komplexní problematika. Do procesu je zapojena celá řada 

orgánů EU (výkonných, legislativních, poradních), i některé evropské organizace, zejména 

EFRAG sehrává klíčovou úlohu v celém procesu ale i v etapách, které mu předcházejí. Popisu 

jednotlivých orgánů a institucí se věnovala převážně podkapitola 2.2. 

Každý nový standard je přijímán formou nařízení EU, tak aby byl přímo závazný 

a nemohlo dojít k jeho případným změnám při implementaci ze strany členských států. Díky 

své právní formě má proces přijetí jasně daný charakter, jedná se o legislativní proces, 

podrobněji v podkapitole 2.3, který je rozšířen o několik kroků. První z nich je vyjádření 

EFRAG, zdali standard splňuje tři základní kritéria souladu s právem a zájmy Evropské unie. 

Toto stanovisko je východiskem pro rozhodnutí Evropské komise, Rady EU a Evropského 

parlamentu. Dále svůj názor poskytuje i Regulativní výbor pro účetnictví, jenž musí nový 

standard schválit stejně jako výše uvedené orgány EU. 

Kritéria posouzení IFRS s právem EU jsou tři, jsou daná nařízením č. 1606/2002, a jsou 

následující:  

1. Výsledkem používání standardů bude pravdivý a věrný obraz finanční situace 

a výkonnosti podniku; 

2. Standardy jsou v souladu s evropským veřejným zájmem; 

3. Standardy splňují základní kritéria s ohledem na kvalitu informací, které jsou 

potřebné pro finanční výkazy, aby byly užitečné pro uživatele. 

Jednotlivá kritéria byla podrobně analyzována v podkapitole 2.5 a ve vztahu k IFRS 9 

v podkapitole 3.2. 

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví regulující oblast finančních nástrojů 

posloužily v této diplomové práci jako vhodný prostředek k popsání a analyzování procesu 

přijetí IFRS v Evropské unii. Ačkoliv byl proces přijetí IFRS 9 v EU dokončen v listopadu 

2016, tak je ale nyní schvalován dodatek k IFRS 4, který bude mít odkladný vliv na účinnost 

IFRS 9 pro pojišťovny. A jak je také nastíněno v první kapitole, další vývoj v této oblasti na 

sebe nenechá dlouho čekat. Praktická část implementace standardu je teprve nyní, v době 

dokončení této diplomové práce (květen 2017), v plném proudu. 
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Procesu implementace společnostmi, které vykazují podle IFRS přijatých EU, se 

věnovala poslední kapitola této práce, v níž jsou shrnuty závěry Evropského orgánu pro 

bankovnictví. Nový standard bude mít dopady především na bankovní instituce, jež budou 

muset změnit klasifikaci a ocenění svých finančních aktiv a závazků, významný dopad pro ně 

bude mít přechod na nový impairment model a další dopady je možné očekávat i v oblasti 

zajišťovacího účetnictví, kde se ale větší část bank rozhodla zůstat u vykazování podle IAS 39. 

Některé ze závěrů zprávy EBA řešitel diplomové práce ověřil vlastní analýzou vybraných 

společností, konkrétně společnostmi kótovanými na pražské burze cenných papírů. Při své 

analýze vycházel z výročních zpráv a účetních závěrek těchto společností za rok 2016. 

Samostatnou skupinou jsou nefinanční společnosti, na jejich výkazy bude mít nový standard 

nevýznamný vliv, vzhledem k rozsahu, v jaké využívají finanční nástroje. Další závěry je 

možné vztáhnout jen na finanční instituce, zejména banky. 

Vzhledem k datu účinnosti nového standardu, 1. 1. 2018, nemají zkoumané bankovní 

společnosti, jasně kvantifikované předpokládané dopady, resp. pokud tyto údaje mají, tak je 

ještě nezveřejnily. Proto se řešitel zaměřil na proces příprav přechodu na IFRS 9. Žádná ze 

zkoumaných společností nevyužila možnosti dřívějšího použití standardů, tedy od letošního 

roku, a naopak společnosti využijí úlevy od obecně platné povinnosti upravovat srovnatelné 

informace za předchozí období v první roce po přechodu. Banky se na nový standard připravují 

již více než rok a v rámci obou zkoumaných skupin vypracovaly jednotné metodiky postupu 

přechodu. V současné době většina z nich spustila nebo plánuje spustit paralelní běh nového 

systému, jenž naplňuje požadavky IFRS 9, aby byly banky schopny tento systém otestovat 

v reálném prostředí před jeho nasazením od roku 2018. 

V průběhu letošního roku by měla EBA zveřejnit další výsledky svého monitorování 

v této oblasti. První skutečné dopady nového standardu, tak bude možné zjistit až z účetních 

závěrek za období po přechodu, resp. z mezitímních výkazů za první čtvrtletí 2018. 
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