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NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2016/1903
ze dne 28. října 2016,
kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb
v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že má Rada přijmout na návrh Komise opatření týkající se stanovení
a přidělení rybolovných práv.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby byla přijata opatření pro zachování
zdrojů, s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a hospodářskému poradenství, včetně případných
zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství a jinými poradními orgány,
jakož i s ohledem na poradenství poskytnuté poradními sbory a společná doporučení členských států.

(3)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež
jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem,
který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci ryb nebo
loviště, a při náležitém zohlednění cílů společné rybářské politiky stanovených v nařízení (EU) č. 1380/2013.

(4)

V nařízení (EU) č. 1380/2013 je stanoven cíl společné rybářské politiky pokud možno postupně a přírůstkově
dosáhnout míry využití pro maximální udržitelný výnos do roku 2015 a pro všechny populace nejpozději do
roku 2020.

(5)

Celkové přípustné odlovy (TAC) by proto měly být stanoveny v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na
základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty a měly by
všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; rovněž je nezbytné zohlednit názory vyjádřené během
konzultací se zúčastněnými stranami.

(6)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (2) zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné,
sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace (dále jen „plán“).
Cílem plánu je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy
lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Za tímto účelem musí být

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení
Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady
2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
2
( ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky
obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).
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pro dotčené populace co nejdříve dosaženo cílových hodnot úmrtnosti v důsledku rybolovu, vyjádřené prostřed
nictvím rozmezí, a to postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020. V zájmu dosažení cílů plánu je
vhodné stanovit pro rok 2017 omezení odlovů pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného
v Baltském moři.

(7)

V souladu s plánem, naznačuje-li vědecké poradenství, že je úroveň biomasy reprodukující se populace u jakékoli
dotčené populace nižší než referenční body pro biomasu reprodukující se populace, jak jsou stanoveny
v příloze II nařízení (EU) 2016/1139, mají být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý
návrat dotčené populace nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Mezinárodní rada pro
průzkum moří (ICES) uvedla, že biomasa populace tresky obecné v západní části Baltského moře je pod úrovní
referenčních bodů pro zachování zdrojů, jak jsou stanoveny v příloze II zmíněného nařízení. Je proto vhodné
stanovit rybolovná práva na tresku obecnou v západní části Baltského moře pod rozmezím úmrtnosti způsobené
rybolovem, jak je uvedeno ve sloupci B přílohy I nařízení (EU) 2016/1139, na úrovni přihlížející k poklesu
biomasy této populace. Za tímto účelem je nutné zohlednit harmonogram pro dosažení cílů společné rybářské
politiky obecně a cílů plánu zvláště, očekávaný dopad přijatých nápravných opatření a potřebu zajistit přínosy
v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti, jak jsou stanoveny v článku 2 nařízení (EU)
č. 1380/2013.

(8)

Je třeba přijmout další nápravná opatření. Prodloužení období zákazu rybolovu, jež v současnosti trvá šest týdnů,
o další dva týdny by zvýšilo ochranu oblastí tření tresky obecné. Z vědeckých doporučení vyplývá, že rekreační
rybolov tresky obecné v západní části Baltského moře významně přispívá k celkové úmrtnosti této populace
v důsledku rybolovu. Vzhledem k současné situaci této populace je vhodné přijmout určitá opatření pro rekreační
rybolov. Konkrétně by se mělo zavést denní omezení množství úlovků na rybáře, které by mělo být v období
tření ještě zpřísněno. Není tím dotčena zásada relativní stability, jež se vztahuje na obchodní rybolov.

(9)

Kvůli biologickým změnám populace tresky obecné ve východní části Baltského moře nemohla ICES stanovit její
biologické referenční body a namísto toho doporučila, aby byl TAC pro tuto populaci stanoven na základě
přístupu vycházejícího z omezených údajů. V zájmu přispění k dosažení cílů plánu je proto vhodné, aby byl TAC
pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře stanoven v souladu s přístupem předběžné opatrnosti.

(10)

Pokud jde o sledě obecného v Rižském zálivu, uvádějí dostupná vědecká doporučení přítomnost velmi silného
ročníku populace za rok 2015. Stanovení TAC v souladu s rozmezím úmrtnosti v důsledku rybolovu uvedeným
ve sloupci A přílohy I nařízení (EU) 2016/1139 by vedlo ke značnému nárůstu biomasy reprodukující se
populace, což by pak vedlo k většímu boji o potravu, pomalejšímu růstu, nižšímu kondičnímu faktoru a celkově
nižší kvalitě ryb. Vzhledem k tomu, že biomasa reprodukující se populace je u této populace ryb vyšší než
referenční bod pro biomasu stanovený ve sloupci A přílohy II zmíněného nařízení, je vhodné stanovit TAC
v souladu s rozmezími úmrtnosti v důsledku rybolovu uvedenými ve sloupci B přílohy I zmíněného nařízení, aby
se tak zamezilo závažné újmě populaci způsobené dynamikou v rámci druhu či mezi populacemi ve smyslu čl. 4
odst. 4 písm. b) uvedeného nařízení.

(11)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení by se mělo vztahovat nařízení Rady (ES)
č. 1224/2009 (1), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení týkající se zaznamenávání úlovků a intenzity
rybolovu a předávání údajů o vyčerpání rybolovných práv Komisi. V tomto nařízení by proto měly být přesně
stanoveny kódy týkající se vykládek populací, na něž se vztahuje toto nařízení, které mají členské státy používat
při předávání údajů Komisi.

(12)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (2) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení
o flexibilitě podle článků 3 a 4 pro preventivní TAC a analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení má
Rada při stanovení TAC rozhodnout, na které populace se nevztahují články 3 a 4, a to zejména na základě
biologického stavu těchto populací. Nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 zaveden
mechanismus meziroční flexibility pro všechny populace, na které se vztahuje povinnost vykládky. Proto by, ve

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel
společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005,
(ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
(2) Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných
odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).
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snaze zabránit nadměrné flexibilitě, která by narušovala dodržování zásady racionálního a odpovědného
využívání živých mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila
biologický stav populací, mělo být stanoveno, že se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 mají použít na
analytické TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU)
č. 1380/2013.
(13)

Na základě nových vědeckých doporučení by měl být stanoven předběžný TAC pro tresku Esmarkovu v oblasti
ICES IIIa a ve vodách Unie oblastí ICES IIa a IV na období od 1. listopadu 2016 do 31. října 2017. Nařízení (EU)
2016/72 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno. Aby se předešlo přerušení rybolovných činností,
měla by se ustanovení týkající se tresky Esmarkovy použít ode dne 1. listopadu 2016.

(14)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila obživa rybářů Unie, mělo by se toto nařízení použít
ode dne 1. ledna 2017. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost bezprostředně po
vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět
Tímto nařízením se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva pro určité populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském
moři.

Článek 2
Oblast působnosti
1.

Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie působící v Baltském moři.

2.

Toto nařízení se rovněž vztahuje na rekreační rybolov, pokud se v příslušných ustanoveních výslovně uvádí.

Článek 3
Definice
Pro účely tohoto nařízení se použijí definice obsažené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:
(1) „subdivizí“ subdivize ICES v Baltském moři, jak je vymezena v příloze I nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 (1);
(2) „celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství ryb z každé populace, které může být uloveno během období
jednoho roku;
(1) Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve
vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98
(Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1).
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(3) „kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;
(4) „rekreačním rybolovem“ neobchodní rybolovné činnosti využívající biologické mořské zdroje například pro
rekreační, turistické nebo sportovní účely.
KAPITOLA II
RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 4
TAC a jejich rozdělení
Celkové přípustné odlovy (TAC), kvóty a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze.

Článek 5
Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv
Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:
a) výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;
b) odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;
c) dodatečné vykládky povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 nebo podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU)
č. 1380/2013;
d) množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96 nebo čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;
e) odpočty provedené podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 6
Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků
1.
Na úlovky druhů podléhajících omezením odlovů, které byly uloveny při rybolovu uvedeném v čl. 15 odst. 1
písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013, se vztahuje povinnost vykládky stanovená v uvedeném článku 15.
2.
V příloze tohoto článku jsou pro účely osvobození od povinnosti započítat úlovky do příslušné kvóty stanovené
v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 uvedeny populace necílových druhů nacházející se v bezpečných biologických
mezích podle odstavce 8 uvedeného článku.

Článek 7
Opatření pro rekreační rybolov týkající se tresky obecné v subdivizích 22–24
1.

Při rekreačním rybolovu si lze v subdivizích 22–24 ponechat nejvýše pět kusů tresky obecné na rybáře a den.

2.
Odchylně od odstavce 1 si lze v období od 1. února 2017 do 31. března 2017 v subdivizích 22–24 ponechat
nejvýše tři kusy tresky obecné na rybáře a den.
3.

Odstavci 1 a 2 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.
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KAPITOLA III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8
Předávání údajů
Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje týkající se vykládek množství
odlovených nebo vyložených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 9
Flexibilita
1.
Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které
se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení na populace, na které se vztahuje
analytický TAC.
2.
Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 a článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát používá meziroční
flexibilitu stanovenou v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 10
Změna nařízení (EU) 2016/72
V příloze IA nařízení (EU) 2016/72 se údaje pro tresku Esmarkovu v oblasti IIIa a ve vodách Unie oblastí IIa a IV
nahrazují tímto:
Druh:

Rok
Dánsko

Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky
Trisopterus esmarkii

2016
128 880 (1) (3)

99 907 (1) (6)

25 (1) (2) (3)

19 (1) (2) (6)

Nizozemsko

95 (1) (2) (3)

74 (1) (2) (6)

Norsko

129 000 (1) (3)

IIIa; vody Unie oblastí IIa a IV
(NOP/2A3A4.)

2017

Německo

Unie

Oblast:

100 000 (1) (6)

15 000 (4)

Faerské ostrovy

6 000 (5)

TAC

Nepoužije se

Nepoužije se

Analytický TAC
Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se ne
použije.
Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se ne
použije.

(1) Aniž je dotčena povinnost vykládky, úlovky tresky bezvousé se mohou započítávat až do 5 % kvóty (OT2/*2A3A4) za
předpokladu, ž e tyto úlovky a vedlejší úlovky druhů podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 celkem představují nejvýše
9 % této kvóty na tresku Esmarkovu.
(2) Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblastí ICES IIa, IIIa a IV.
(3) Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. ledna do 31. října 2016.
(4) Použije se síť doplněná třídicí mřížkou.
(5) Použije se síť doplněná třídicí mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají
do této kvóty.
(6) Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2016 do 31. října 2017.

L 295/6

CS

Úřední věstník Evropské unie

29.10.2016

Článek 11
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. ledna 2017, s výjimkou článku 10, který se použije ode dne 1. listopadu 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. října 2016.
Za Radu
předseda
M. LAJČÁK
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PŘÍLOHA
CELKOVÉ PŘÍPUSTNÉ ODLOVY (TAC) PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE JSOU TAC
STANOVENY, PODLE DRUHŮ A OBLASTÍ

Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a podmínek,
které jsou s nimi funkčně spjaty.
Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.
Populace ryb jsou uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.
Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:
Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Salmo salar

SAL

Losos obecný

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný

Druh:

Sleď obecný
Clupea harengus

Finsko

Oblast:

115 599

Švédsko

25 399

Unie

140 998

TAC

140 998

Druh:

Dánsko
Německo

Subdivize 30–31
(HER/30/31.)

Sleď obecný
Clupea harengus

Analytický TAC

Oblast:

Subdivize 22–24
(HER/3BC+24)

3 981
15 670

Finsko

2

Polsko

3 695

Švédsko

5 053

Unie

28 401

TAC

28 401

Analytický TAC
Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES)
č. 847/96 se nepoužijí.
Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.
Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.
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Sleď obecný
Clupea harengus

Oblast:

Dánsko

4 205

Německo

1 115

Estonsko

21 473

Finsko

41 914

Lotyšsko

29.10.2016

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32
(HER/3D-R30)

5 299

Litva

5 580

Polsko

47 618

Švédsko

63 925

Unie

191 129

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC
Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.

Druh:

Sleď obecný
Clupea harengus

Oblast:

Estonsko

14 350

Lotyšsko

16 724

Unie

31 074

TAC

31 074

Subdivize 28.1
(HER/03D.RG)

Analytický TAC
Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.

Druh

Treska obecná
Gadus morhua

Oblast:

Dánsko

7 089

Německo

2 820

Estonsko

691

Finsko

542

Lotyšsko

2 636

Litva

1 736

Polsko

8 161

Švédsko

7 182

Unie

30 857

TAC

Nepoužije se

Vody Unie subdivizí 25–32
(COD/3DX32.)

Preventivní TAC
Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES)
č. 847/96 se nepoužijí.
Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

29.10.2016
Druh:

Úřední věstník Evropské unie

CS

Treska obecná
Gadus morhua

Oblast:

Dánsko

2 444

Německo

1 194

Estonsko

54

Finsko

48

Lotyšsko

Subdivize 22–24
(COD/3BC + 24)

202

Litva

131

Polsko

654

Švédsko

870

Unie

5 597

TAC

5 597 (1)

Analytický TAC
Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES)
č. 847/96 se nepoužijí.
Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

(1) Tato kvóta může být lovena od 1. ledna do 31. ledna 2017 a od 1. dubna do 31. prosince 2017.

Druh:

Platýs evropský
Pleuronectes platessa

Dánsko

Oblast:

5 632

Německo

626

Polsko

1 179

Švédsko

425

Unie

7 862

TAC

7 862

Druh:

Vody Unie subdivizí 22–32
(PLE/3BCD-C)

Losos obecný
Salmo salar

Dánsko

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–31
(SAL/3BCD-F)

19 879 (1)

Německo

2 212 (1)

Estonsko

2 020 (1)

Finsko

24 787 (1)

Lotyšsko

12 644 (1)

Litva

1 486 (1)

Polsko

6 030 (1)

Švédsko

26 870 (1)

Unie

95 928 (1)

TAC

Analytický TAC

Nepoužije se

Analytický TAC
Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES)
č. 847/96 se nepoužijí.
Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

(1) Vyjádřeno v počtu kusů ryb.
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Losos obecný
Salmo salar

Oblast:

Estonsko

1 075 (1)

Finsko

9 410 (1)

Unie

Vody Unie subdivize 32
(SAL/3D32.)

10 485 (1)

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC

(1) Vyjádřeno v počtu kusů ryb.

Druh:

Šprot obecný
Sprattus sprattus

Oblast:

Dánsko

25 745

Německo

16 310

Estonsko

29 896

Finsko

13 477

Lotyšsko

36 107

Litva

13 061

Polsko

76 627

Švédsko

49 770

Unie

260 993

TAC

Nepoužije se

Vody Unie subdivizí 22–32
(SPR/3BCD-C)

Analytický TAC
Použije se čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.
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NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1904
ze dne 14. července 2016,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, pokud jde o zásahy
u produktů
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních
klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční
složkou (1), a zejména na čl. 16 odst. 8 a čl. 17 odst. 7 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Toto nařízení upřesňuje určité aspekty zásahových pravomocí, jež jsou svěřeny příslušným orgánům a za
mimořádných okolností Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), který
byl zřízen a své pravomoci vykonává podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2),
pokud jde o kritéria a faktory, jež se mají zohlednit při určování, zda existuje významná obava o ochranu
investorů či hrozba pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému či
jeho části alespoň v jednom členském státě, respektive v Unii.

(2)

Je třeba stanovit seznam kritérií a faktorů, jež příslušné orgány a orgán EIOPA zohlední při určování, zda existuje
takováto obava či hrozba, aby byl zajištěn jednotný přístup a zároveň bylo umožněno přijmout vhodná opatření,
dojde-li k nepředpokládaným nepříznivým událostem nebo nepříznivému vývoji. Existence „hrozby“, což je jeden
z předpokladů pro zásah z hlediska řádného fungování a integrity finančních či komoditních trhů nebo stability
finančního systému, vyžaduje vyšší práh než existence „významné obavy“, která je předpokladem pro zásah
z důvodu ochrany investorů. Nutnost posoudit veškerá kritéria a faktory, jež se mohou v konkrétní skutkové
situaci vyskytnout, by však příslušným orgánům a orgánu EIOPA neměla bránit v použití pravomoci zasáhnout
dočasně, pokud takovéto ohrožení nebo hrozbu představuje pouze jeden z těchto faktorů či kritérií.

(3)

Ustanovení tohoto nařízení jsou vzájemně úzce provázána, neboť se týkají pravomocí k zásahům do produktu,
které jsou svěřeny jak příslušným vnitrostátním orgánům, tak orgánu EIOPA. Aby byla zajištěna soudržnost mezi
ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost souběžně, a aby zúčastněné strany, a zejména orgán EIOPA
a příslušné orgány vykonávající zásahové pravomoci snadněji získaly komplexní přehled, je nezbytné začlenit tato
ustanovení do jediného nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Kritéria a faktory pro účely pravomocí orgánu EIOPA k dočasným zásahům u produktů
(čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014)
1.
Pro účely čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014 posoudí orgán EIOPA relevantnost všech faktorů a kritérií
uvedených v odstavci 2 a při určování, zda uvádění na trh, distribuce nebo prodej určitých pojistných produktů
s investiční složkou nebo určitý typ finanční činnosti či praktiky vzbuzuje významné obavy o ochranu investorů či
představuje hrozbu pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii
nebo jeho části, zohlední všechny příslušné faktory a kritéria.
(1) Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí
Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).
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Pro účely prvního pododstavce může orgán EIOPA určit existenci významné obavy o ochranu investorů či hrozby pro
řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části na základě
jednoho či více těchto faktorů a kritérií.
2.
Faktory a kritéria, jež orgán EIOPA posoudí při určování, zda existuje významná obava o ochranu investorů či
hrozba pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému v Unii nebo jeho části,
jsou tyto:
a) míra složitosti pojistného produktu s investiční složkou nebo typu finanční činnosti či praktiky pojišťovny nebo
zajišťovny, zejména s ohledem na:
— typ podkladových aktiv a míru transparentnosti podkladových aktiv,
— míru transparentnosti nákladů a poplatků spojených s pojistným produktem s investiční složkou, finanční
činností nebo finanční praktikou, a zejména nedostatečnou transparentnost vyplývající z vícero úrovní nákladů
a poplatků,
— složitost výpočtu výkonnosti, zejména s přihlédnutím k tomu, zda návratnost závisí na výkonnosti jednoho či
více podkladových aktiv, jež jsou zase ovlivněna jinými faktory,
— povahu a rozsah případných rizik,
— skutečnost, zda je pojistný produkt s investiční složkou nebo služba spojena s jinými produkty či službami, nebo
— složitost podmínek;
b) rozsah potenciálních škodlivých účinků, zejména s přihlédnutím k:
— předpokládané hodnotě daného pojistného produktu s investiční složkou,
— počtu dotčených zákazníků, investorů nebo účastníků trhu,
— poměrnému podílu produktu v portfoliích investorů,
— pravděpodobnosti, rozsahu a povaze případného poškození, včetně výše potenciálně vzniklé ztráty,
— pravděpodobné době trvání škodlivých účinků,
— objemu pojistného,
— počtu dotčených zprostředkovatelů,
— růstu trhu nebo prodejů,
— průměrné částce, kterou jednotlivý investor investuje do daného pojistného produktu s investiční složkou,
— rozsahu pojistného krytí stanovenému v právních předpisech o vnitrostátních systémech záruk pojištění, pokud
takovýto systém existuje, nebo
— hodnotě technických rezerv s ohledem na pojistné produkty s investiční složkou;
c) typ investorů, jichž se daná finanční činnost nebo finanční praktika dotýká nebo jimž je pojistný produkt
s investiční složkou nabízen nebo prodáván, zejména s ohledem na:
— skutečnost, zda je investor neprofesionálním nebo profesionálním zákazníkem či způsobilou protistranou podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (1),
— znaky charakterizující dovednosti a schopnosti investorů, včetně úrovně dosaženého vzdělání a zkušeností
s podobnými pojistnými produkty s investiční složkou nebo prodejními technikami,
— znaky charakterizující ekonomickou situaci investorů, včetně jejich příjmů a majetku,
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic
2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
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— hlavní finanční cíle investorů, včetně důchodového spoření a potřeby krytí rizik,
— skutečnost, zda jsou produkt nebo služba investorům prodávány mimo určený cílový trh nebo zda nebyl cílový
trh náležitě určen, nebo
— způsobilost pro krytí v rámci systému záruk pojištění, pokud takovéto vnitrostátní systémy záruk pojištění
existují;
d) míra transparentnosti pojistného produktu s investiční složkou nebo typu finanční činnosti či praktiky, zejména
s ohledem na:
— typ a transparentnost podkladových aktiv,
— skryté náklady a poplatky,
— používání technik přitahujících pozornost investorů, jež však nutně nezohledňují vhodnost nebo celkovou
kvalitu pojistného produktu s investiční složkou nebo finanční činnosti či finanční praktiky,
— povahu rizik a transparentnost rizik,
— používání názvů produktů či terminologie nebo jiných informací, které naznačují vyšší úroveň bezpečnosti nebo
návratnosti, než je ve skutečnosti možné či pravděpodobné, nebo které naznačují vlastnosti produktu, jež
neexistují, nebo
— skutečnost, zda nebyly poskytnuty nedostatečné nebo nedostatečně spolehlivé informace o pojistném produktu
s investiční složkou, aby si účastníci trhu, jimž jsou určeny, mohli utvořit úsudek, s přihlédnutím k povaze
a typu pojistných produktů s investiční složkou;
e) zvláštní znaky nebo podkladová aktiva pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční
praktiky, včetně případného vloženého pákového efektu, zejména s ohledem na:
— pákový efekt obsažený v produktu,
— pákový efekt v důsledku financování nebo
— znaky obchodů zajišťujících financování;
f)

existence a míra nepoměru mezi očekávanou návratností nebo ziskem pro investory a rizikem ztráty ve vztahu
k danému pojistnému produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktice, zejména
s přihlédnutím k:
— nákladům na strukturování daného pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční
praktiky a jiným nákladům,
— nepoměru ve vztahu k riziku emitenta, které si emitent ponechává, nebo
— poměru rizika a návratnosti;

g) možnost investorů snadno prodat příslušný pojistný produkt s investiční složkou nebo přejít na jiný produkt
a náklady s tím spojené, zejména s přihlédnutím k/ke:
— překážkám při změně investiční strategie ve vztahu k pojistné smlouvě,
— skutečnosti, že předčasné odstoupení není podle smlouvy přípustné či je fakticky nemožné, nebo
— jiným překážkám výstupu;
h) stanovování cen a související náklady na pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční
praktiku, zejména s přihlédnutím k:
— používání skrytých nebo vedlejších poplatků nebo
— poplatkům, které neodrážejí úroveň distribuční služby poskytované zprostředkovateli pojištění;
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míra inovace pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky, zejména
s přihlédnutím k:
— míře inovace v souvislosti se strukturou pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo
finanční praktiky, včetně začleňování a spuštění,
— míře inovace v souvislosti s distribučním modelem nebo délkou zprostředkovatelského řetězce,
— míře šíření inovací, včetně toho, zda je pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční
praktika inovativní pro určité kategorie investorů,
— inovacím zahrnujícím pákový efekt,
— nedostatečné transparentnosti podkladových aktiv nebo
— minulým zkušenostem na trhu s podobnými pojistnými produkty s investiční složkou nebo prodejními
technikami používanými u těchto produktů;

j)

prodejní techniky spojené s pojistným produktem s investiční složkou, zejména s přihlédnutím k/ke:
— používaným komunikačním a distribučním kanálům,
— informačním, marketingovým nebo jiným propagačním materiálům souvisejícím s danou investicí nebo
— skutečnosti, zda rozhodnutí o nákupu představuje druhé či třetí rozhodnutí po předchozím nákupu;

k) finanční a obchodní situace emitenta pojistného produktu s investiční složkou, zejména s přihlédnutím k:
— finanční situaci emitenta nebo
— vhodnosti ujednání o zajištění s ohledem na dané pojistné produkty s investiční složkou;
l)

to, zda podkladová aktiva pojistného produktu s investiční složkou nebo finanční činnost či finanční praktika
představují vysoké riziko pro výkonnost obchodů uzavřených účastníky nebo investory na relevantním trhu;

m) to, zda charakteristiky pojistného produktu s investiční složkou mají za následek, že je obzvláště náchylný k tomu,
aby byl využit pro účely finanční trestné činnosti, a zejména to, zda tyto charakteristiky mohou případně
podněcovat k využívání pojistných produktů s investiční složkou k:
— podvodům či nepoctivosti,
— nekalému jednání nebo zneužití informací ve vztahu k finančnímu trhu,
— legalizaci výnosů z trestné činnosti,
— financování terorismu nebo
— snazšímu praní peněz;
n) to, zda finanční činnost nebo finanční praktika představuje obzvláště vysoké riziko pro odolnost nebo hladké
fungování trhů;
o) to, zda by pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika mohly vést k významnému
a umělému rozdílu mezi cenami derivátu a cenami na základním trhu;
p) to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika představují vysoké riziko pro
infrastrukturu trhu nebo platebních systémů, včetně obchodních systémů, clearingových systémů a systémů
vypořádání;
q) to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika mohou ohrozit důvěru
investorů ve finanční systém, nebo
r) to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika představují vysoké riziko
narušení finančních institucí, které jsou považovány za důležité pro finanční systém Unie.
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Článek 2
Kritéria a faktory, které zohlední příslušné orgány pro účely pravomocí k zásahům u pojistných
produktů s investiční složkou
(čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014)
1.
Pro účely čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 1286/2014 posoudí příslušné orgány relevantnost všech faktorů a kritérií
uvedených v odstavci 2 a při určování, zda uvádění na trh, distribuce nebo prodej určitých pojistných produktů
s investiční složkou nebo určitý typ finanční činnosti či praktiky vzbuzuje významné obavy o ochranu investorů či
představuje hrozbu pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému či jeho
části alespoň v jednom členském státě, zohlední všechny příslušné faktory a kritéria.
Pro účely prvního pododstavce mohou příslušné orgány určit existenci významné obavy o ochranu investorů či hrozby
pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému či jeho části alespoň v jednom
členském státě na základě jednoho či více těchto faktorů a kritérií.
2.
Mezi faktory a kritéria, jež příslušné orgány posoudí při určování, zda existuje významná obava o ochranu
investorů či hrozba pro řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému či jeho
části alespoň v jednom členském státě, patří:
a) míra složitosti pojistného produktu s investiční složkou nebo typu finanční činnosti či praktiky pojišťovny nebo
zajišťovny, zejména s ohledem na:
— typ podkladových aktiv a míru transparentnosti podkladových aktiv,
— míru transparentnosti nákladů a poplatků spojených s pojistným produktem s investiční složkou, finanční
činností nebo finanční praktikou, a zejména nedostatečnou transparentnost vyplývající z vícero úrovní nákladů
a poplatků,
— složitost výpočtu výkonnosti, zejména s přihlédnutím k tomu, zda návratnost závisí na výkonnosti jednoho či
více podkladových aktiv, jež jsou zase ovlivněna jinými faktory,
— povahu a rozsah případných rizik,
— skutečnost, zda je pojistný produkt s investiční složkou spojen s jinými produkty či službami, nebo
— složitost podmínek;
b) rozsah potenciálních škodlivých účinků, zejména s přihlédnutím k:
— předpokládané hodnotě daného pojistného produktu s investiční složkou,
— počtu dotčených zákazníků, investorů nebo účastníků trhu,
— poměrnému podílu produktu v portfoliích investorů,
— pravděpodobnosti, rozsahu a povaze případného poškození, včetně výše potenciálně vzniklé ztráty,
— pravděpodobné době trvání škodlivých účinků,
— objemu pojistného,
— počtu dotčených zprostředkovatelů,
— růstu trhu nebo prodejů,
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— průměrné částce, kterou jednotlivý investor investuje do daného pojistného produktu s investiční složkou,
— rozsahu pojistného krytí stanovenému v právních předpisech o vnitrostátních systémech záruk pojištění, pokud
takovýto systém existuje, nebo
— hodnotě technických rezerv s ohledem na pojistné produkty s investiční složkou;
c) typ investorů, jichž se daná finanční činnost nebo finanční praktika dotýká nebo jimž je pojistný produkt
s investiční složkou nabízen nebo prodáván, zejména s ohledem na:
— skutečnost, zda je investor neprofesionálním nebo profesionálním zákazníkem či způsobilou protistranou podle
směrnice 2014/65/EU,
— dovednosti a schopnosti investorů, včetně úrovně dosaženého vzdělání a zkušeností s podobnými pojistnými
produkty s investiční složkou nebo prodejními technikami,
— ekonomickou situaci investorů, včetně jejich příjmů a majetku,
— hlavní finanční cíle investorů, včetně důchodového spoření a potřeby krytí rizik,
— skutečnosti, zda jsou produkt nebo služba investorům prodávány mimo určený cílový trh nebo zda nebyl cílový
trh náležitě určen, nebo
— způsobilosti pro krytí v rámci systému záruk pojištění, pokud takovéto vnitrostátní systémy záruk pojištění
existují;
d) míra transparentnosti pojistného produktu s investiční složkou nebo typu finanční činnosti či praktiky, zejména
s ohledem na:
— typ a transparentnost podkladových aktiv,
— skryté náklady a poplatky,
— používání technik přitahujících pozornost investorů, jež však nutně nezohledňují vhodnost nebo celkovou
kvalitu pojistného produktu s investiční složkou nebo finanční činnosti či finanční praktiky,
— povahu rizik a transparentnost rizik,
— používání názvů produktů či terminologie nebo jiných informací, které naznačují vyšší úroveň bezpečnosti nebo
návratnosti, než je ve skutečnosti možné či pravděpodobné, nebo které naznačují vlastnosti produktu, jež
neexistují, nebo
— skutečnost, zda nebyly poskytnuty nedostatečné nebo nedostatečně spolehlivé informace o pojistném produktu
s investiční složkou, aby si účastníci trhu, jimž jsou určeny, mohli utvořit úsudek, s přihlédnutím k povaze
a typu pojistných produktů s investiční složkou;
e) zvláštní znaky nebo podkladová aktiva pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční
praktiky, včetně případného vloženého pákového efektu, zejména s ohledem na:
— pákový efekt obsažený v produktu,
— pákový efekt v důsledku financování nebo
— znaky obchodů zajišťujících financování;
f)

existence a míra nepoměru mezi očekávanou návratností nebo ziskem pro investory a rizikem ztráty ve vztahu
k danému pojistnému produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktice, zejména
s přihlédnutím k/ke:
— nákladům na strukturování daného pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční
praktiky a jiným nákladům,
— nepoměru ve vztahu k riziku emitenta, které si emitent ponechává, nebo
— poměru rizika a návratnosti;

g) možnost investorů snadno prodat příslušný pojistný produkt s investiční složkou nebo přejít na jiný produkt
a náklady s tím spojené, zejména s přihlédnutím k/ke:
— překážkám při změně investiční strategie ve vztahu k pojistné smlouvě,
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— skutečnosti, že předčasné odstoupení není přípustné, nebo je přípustné za takových smluvních podmínek, že lze
mít za to, že přípustné není, nebo
— jiným překážkám výstupu;
h) stanovování cen a související náklady na pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční
praktiku, zejména s přihlédnutím k:
— používání skrytých nebo vedlejších poplatků nebo
— poplatkům, které neodrážejí úroveň distribuční služby poskytované zprostředkovateli pojištění;
i)

míra inovace pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo finanční praktiky, zejména
s přihlédnutím k:
— míře inovace v souvislosti se strukturou pojistného produktu s investiční složkou, finanční činnosti nebo
finanční praktiky, včetně začleňování a spuštění,
— míře inovace v souvislosti s distribučním modelem nebo délkou zprostředkovatelského řetězce,
— míře šíření inovací, včetně toho, zda je pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční
praktika inovativní pro určité kategorie investorů,
— inovacím zahrnujícím pákový efekt,
— nedostatečné transparentnosti podkladových aktiv nebo
— minulým zkušenostem na trhu s podobnými pojistnými produkty s investiční složkou nebo prodejními
technikami používanými u těchto produktů;

j)

prodejní techniky spojené s pojistným produktem s investiční složkou, zejména s přihlédnutím k/ke:
— používaným komunikačním a distribučním kanálům,
— informačním, marketingovým nebo jiným propagačním materiálům souvisejícím s investicemi nebo
— skutečnosti, zda rozhodnutí o nákupu představuje druhé či třetí rozhodnutí po předchozím nákupu;

k) finanční a obchodní situace emitenta pojistného produktu s investiční složkou, zejména s přihlédnutím k:
— finanční situaci emitenta nebo
— vhodnosti ujednání o zajištění s ohledem na dané pojistné produkty s investiční složkou;
l)

to, zda podkladová aktiva pojistného produktu s investiční složkou nebo finanční činnost či finanční praktika
představují vysoké riziko pro výkonnost obchodů uzavřených účastníky nebo investory na relevantním trhu;

m) to, zda charakteristiky pojistného produktu s investiční složkou mají za následek, že je obzvláště náchylný k tomu,
aby byl využit pro účely finanční trestné činnosti, a zejména to, zda tyto charakteristiky mohou případně
podněcovat k využívání pojistných produktů s investiční složkou k:
— podvodům či nepoctivosti,
— nekalému jednání nebo zneužití informací ve vztahu k finančnímu trhu,
— legalizaci výnosů z trestné činnosti,
— financování terorismu nebo
— snazšímu praní peněz;
n) to, zda finanční činnost nebo finanční praktika představuje obzvláště vysoké riziko pro odolnost nebo hladké
fungování trhů;
o) to, zda by pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika mohly vést k významnému
a umělému rozdílu mezi cenami derivátu a cenami na základním trhu;
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p) to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika představují riziko pro
infrastrukturu trhu nebo platebních systémů, včetně obchodních systémů, clearingových systémů a systémů
vypořádání;
q) to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika mohou ohrozit důvěru
investorů ve finanční systém, nebo
r) to, zda pojistný produkt s investiční složkou, finanční činnost nebo finanční praktika představují vysoké riziko
narušení finančních institucí, které jsou považovány za důležité pro finanční systém členského státu dotyčného
příslušného orgánu.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 31. prosince 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 14. července 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1905
ze dne 22. září 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 15
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování
mezinárodních účetních standardů (1), a zejména na čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 (2) byly přijaty některé mezinárodní standardy a interpretace, které
existovaly ke dni 15. října 2008.

(2)

V květnu 2014 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) Mezinárodní standard účetního výkaznictví
(IFRS) 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Cílem tohoto standardu je zlepšit účetní vykazování výnosů a zlepšit
srovnatelnost údajů o výnosech v účetní závěrce v celosvětovém měřítku.

(3)

V září 2015 vydala IASB novelu IFRS 15, kterou se odkládá datum účinnosti ze dne 1. ledna 2017 na den
1. ledna 2018.

(4)

IFRS 15 obsahuje odkazy na IFRS 9, který v současné době nelze použít, neboť IFRS 9 Unie nepřijala. Veškeré
odkazy na IFRS 9 uvedené v příloze tohoto nařízení je tudíž třeba považovat za odkazy na mezinárodní účetní
standard (IAS) 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování.

(5)

Přijetí standardu IFRS 15 v zájmu zajištění konzistentnosti mezinárodních účetních standardů v důsledku
implikuje změny IFRS 1, 3 a 4, IAS 1, 2, 12, 16, 32, 34, 36, 37, 38, 39 a 40, interpretace Výboru pro
interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) 12, interpretace Stálého výboru pro interpretace
účetních standardů (SIC) 27 a SIC 32. Nadto v důsledku implikuje zrušení IAS 11 a 18, IFRIC 13, IFRIC 15
a IFRIC 18 a SIC 31.

(6)

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví potvrzuje, že IFRS 15 splňuje kritéria pro přejímání stanovená
v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002.

(7)

Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví,

(1) Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1).
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.

Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto:

a) Vkládá se Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 15 Výnosy ze smluv se zákazníky uvedený v příloze tohoto
nařízení.
b) Standardy IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, IFRS 3 Podnikové kombinace, IFRS 4 Pojistné
smlouvy, Mezinárodní účetní standard (IAS) 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, IAS 2 Zásoby, IAS 12 Daně
z příjmů, IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, IAS 32 Finanční nástroje: vykazování, IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví,
IAS 36 Snížení hodnoty aktiv, IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky, IAS 38 Nehmotná aktiva, IAS 39
Finanční nástroje: účtování a oceňování, IAS 40 Investiční nemovitý majetek, interpretace Výboru pro interpretace meziná
rodního účetního výkaznictví IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb, interpretace Stálého výboru pro
interpretace účetních standardů SIC 27 Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených právní formou leasingu a SIC 32
Nehmotná aktiva – náklady na webové stránky se mění v souladu s IFRS 15 uvedeným v příloze tohoto nařízení.
c) Standardy IAS 11 Smlouvy o zhotovení, IAS 18 Výnosy, interpretace IFRIC 13 Zákaznické věrnostní programy, IFRIC 15
Smlouvy o zhotovení nemovitostí, IFRIC 18 Převody aktiv od zákazníků a interpretace SIC 31 Výnosy – barterové transakce
zahrnující reklamní služby se nahrazují v souladu s IFRS 15 uvedeným v příloze tohoto nařízení.
2.
Veškeré odkazy na IFRS 9 uvedené v příloze tohoto nařízení se považují za odkazy na IAS 39 Finanční nástroje:
účtování a oceňování.
Článek 2
Změny uvedené v čl. 1 odst. 1 začnou jednotlivé společnosti uplatňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního
období začínajícího dnem 1. ledna 2018 nebo začínajícího po tomto datu.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 22. září 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

29.10.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/21

PŘÍLOHA

Mezinárodní standard účetního výkaznictví 15
Výnosy ze smluv se zákazníky
Mezinárodní standard účetního výkaznictví 15
Výnosy ze smluv se zákazníky
CÍL

1.

Cílem tohoto standardu je stanovit principy, které musí účetní jednotka uplatňovat k vykazování
užitečných informací týkajících se povahy, částky, času a nejistoty výnosů a peněžních toků, které
vyplývají ze smlouvy se zákazníkem, pro uživatele účetní závěrky.

Splnění cíle
2.

Hlavním principem tohoto standardu směřujícím ke splnění cíle uvedeného v odstavci 1 je, že účetní jednotka
vykazuje výnosy tak, aby zachytila převod přislíbeného zboží nebo služeb na zákazníky v částce, která odráží
protihodnotu, na niž má účetní jednotka dle vlastního očekávání nárok výměnou za toto zboží nebo služby.

3.

Při aplikaci tohoto standardu musí účetní jednotka zvážit podmínky smlouvy a všechny relevantní skutečnosti
a okolnosti. Účetní jednotka je povinna aplikovat tento standard, včetně použití jakýchkoli praktických
zjednodušení, konzistentním způsobem na smlouvy s podobnými charakteristikami a za podobných okolností.

4.

Tento standard specifikuje účtování o jednotlivých smlouvách se zákazníky. Účetní jednotka však může tento
standard použít jako praktické zjednodušení na portfolio smluv (nebo na závazky k plnění) s podobnými charak
teristikami, pokud rozumně očekává, že by se dopady na účetní závěrku v případě, že by byl tento standard
použit na celé portfolio, podstatně nelišily od dopadů v případě, že by byl tento standard použit na jednotlivé
smlouvy (nebo závazky k plnění) v rámci tohoto portfolia. Při účtování o portfoliu musí účetní jednotka použít
odhady a předpoklady, které odrážejí velikost a složení tohoto portfolia.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

5.

Účetní jednotka použije tento standard na všechny smlouvy se zákazníky s výjimkou následujících:
a) leasingových smluv, které spadají do rozsahu působnosti IAS 17 Leasingy;
b) pojistných smluv u pojišťoven, které spadají do rozsahu působnosti IFRS 4 Pojistné smlouvy;
c) finančních nástrojů a jiných smluvních práv nebo závazků, které spadají do rozsahu působnosti IFRS 9
Finanční nástroje, IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka, IFRS 11 Společná ujednání, IAS 27 Individuální účetní
závěrka a IAS 28 Investice do přidružených podniků a společných podniků, a
d) nepeněžních směn mezi účetními jednotkami ve stejné oblasti podnikání s cílem usnadnit prodej zákazníkům
nebo potenciálním zákazníkům. Tento standard by se například nevztahoval na smlouvy uzavřené mezi dvěma
ropnými společnostmi, které se dohodly na směně ropy s cílem včasného uspokojení poptávky svých
zákazníků na různých místech určení.

6.

Účetní jednotka použije tento standard na smlouvu (s výjimkou smluv uvedených v odstavci 5) pouze v případě,
že protistranou této smlouvy je zákazník. Zákazník je osoba, která uzavřela s účetní jednotkou smlouvu za
účelem získání zboží nebo služeb, které jsou výstupem běžné činnosti účetní jednotky, výměnou za protihodnotu.
Protistrana smlouvy by nebyla zákazníkem například v případě, že by s účetní jednotkou uzavřela smlouvu
o účasti na činnosti nebo procesu, při níž by smluvní strany sdílely rizika a požitky vyplývající z této činnosti
nebo procesu (jako například vytvoření aktiva v rámci ujednání o spolupráci), a ne jen získala výsledek běžné
činnosti této účetní jednotky.
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Smlouva se zákazníkem může spadat částečně do rozsahu působnosti tohoto standardu a částečně do rozsahu
působnosti jiných standardů uvedených v odstavci 5.
a) Pokud tyto jiné standardy specifikují, jak oddělit a/nebo prvotně ocenit jednu nebo více částí této smlouvy,
účetní jednotka uplatní nejprve požadavky na oddělení a/nebo ocenění uvedené v těchto standardech. Účetní
jednotka musí z transakční ceny vyloučit částku týkající se té části (nebo částí) smlouvy, které jsou prvotně
oceněny v souladu s jinými standardy, a musí uplatnit odstavce 73–86 pro alokaci částky transakční ceny,
která (případně) zbývá, na jednotlivé závazky k plnění spadající do rozsahu působnosti tohoto standardu a na
jakékoli další části smlouvy uvedené v odst. 7 písm. b).
b) Pokud tyto jiné standardy nespecifikují, jak oddělit a/nebo prvotně ocenit jednu nebo více částí této smlouvy,
pak účetní jednotka použije pro oddělení a/nebo prvotní ocenění části (nebo částí) této smlouvy tento
standard.

8.

Tento standard specifikuje vykazování přírůstkových nákladů na získání smlouvy se zákazníkem a nákladů
vynaložených na plnění smlouvy se zákazníkem, pokud tyto náklady nespadají do rozsahu působnosti jiného
standardu (viz odstavce 91–104). Účetní jednotka použije tyto odstavce pouze na vynaložené náklady vztahující
se ke smlouvě se zákazníkem (nebo k části této smlouvy), která spadá do rozsahu působnosti tohoto standardu.

ÚČTOVÁNÍ

Identifikace smlouvy
9.

Účetní jednotka zaúčtuje smlouvu se zákazníkem, která spadá do rozsahu působnosti tohoto standardu,
pouze v případě, jsou-li splněna všechna následující kritéria:
a)

smluvní strany smlouvu schválily (písemně, ústně nebo v souladu s jinou běžnou obchodní praxí)
a jsou zavázány k plnění svých příslušných závazků;

b)

účetní jednotka je schopna identifikovat práva jednotlivých stran týkající se zboží nebo služeb,
které mají být převedeny;

c)

účetní jednotka je schopna identifikovat platební podmínky u zboží nebo služeb, které mají být
převedeny;

d)

smlouva má obchodní podstatu (tj. očekává se, že na základě této smlouvy se změní riziko, čas nebo
částka budoucích peněžních toků účetní jednotky) a

e)

je pravděpodobné, že účetní jednotka bude inkasovat protihodnotu, na kterou jí vznikne nárok
výměnou za zboží nebo služby, které budou převedeny na zákazníka. Při hodnocení pravděpo
dobnosti toho, zda je částka protihodnoty inkasovatelná, musí účetní jednotka zvažovat pouze
schopnost a úmysl zákazníka tuto částku protihodnoty zaplatit, jakmile nastane její splatnost. Částka
protihodnoty, na kterou bude mít účetní jednotka nárok, může být nižší než cena uvedená ve
smlouvě, pokud je protihodnota proměnlivá, protože účetní jednotka může zákazníkovi nabídnout
cenovou úlevu (viz odstavec 52).

10.

Smlouva je dohodou mezi dvěma nebo více smluvními stranami, v jejímž důsledku vznikají vymahatelná práva
a závazky. Vymahatelnost práv a závazků ve smlouvě je otázkou práva. Smlouvy mohou být písemné, ústní nebo
mohou vyplývat z běžné obchodní praxe účetní jednotky. Postupy a procesy uzavírání smluv se zákazníky se liší
podle jednotlivých jurisdikcí, odvětví a účetních jednotek. Kromě toho se mohou lišit i v rámci jedné účetní
jednotky (mohou například záviset na typu zákazníka nebo na povaze přislíbeného zboží nebo služeb). Účetní
jednotka musí tyto postupy a procesy zvážit při určování, zda a kdy na základě dohody se zákazníkem vznikají
vymahatelná práva a závazky.

11.

Některé smlouvy se zákazníky nemusí mít pevně stanovenou dobu trvání a kterákoli ze smluvních stran je může
kdykoli ukončit nebo modifikovat. Jiné smlouvy se mohou automaticky obnovovat v pravidelných intervalech,
které jsou specifikovány ve smlouvě. Účetní jednotka použije tento standard na dobu trvání smlouvy (tj. smluvní
období), ve kterém mají smluvní strany stávající vymahatelná práva a závazky.
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Pro účely tohoto standardu smlouva neexistuje, pokud mají všechny smluvní strany jednostranné vymahatelné
právo ukončit smlouvu bez počátečního plnění bez náhrady pro druhou stranu (nebo strany). O smlouvu bez
počátečního plnění se jedná, pokud jsou splněna obě následující kritéria:
a) účetní jednotka dosud nepřevedla žádné přislíbené zboží ani služby na zákazníka a
b) účetní jednotka dosud neobdržela žádnou protihodnotu výměnou za přislíbené zboží nebo služby, ani jí na ni
dosud nevznikl nárok.

13.

Pokud smlouva se zákazníkem splňuje kritéria uvedená v odstavci 9 při uzavření smlouvy, účetní jednotka tato
kritéria nepřehodnocuje, pokud nebyly zjištěny náznaky významných změn skutečností a okolností. Například
pokud by se schopnost zákazníka uhradit protihodnotu významně zhoršila, účetní jednotka by přehodnotila, zda
je pravděpodobné, aby inkasovala protihodnotu, na kterou bude mít nárok výměnou za zbývající zboží nebo
služby, které budou převedeny na zákazníka.

14.

Jestliže smlouva se zákazníkem nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 9, musí účetní jednotka smlouvu dále
posuzovat s cílem určit, zda budou kritéria uvedená v odstavci 9 splněna následně.

15.

Jestliže smlouva se zákazníkem nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 9 a účetní jednotka obdrží od zákazníka
protihodnotu, vykáže účetní jednotka tuto obdrženou protihodnotu jako výnos pouze tehdy, nastane-li některá
z následujících událostí:
a) účetní jednotka nemá žádné zbývající závazky spočívající v převedení zboží nebo služeb na zákazníka,
a obdržela celou nebo v podstatě celou protihodnotu přislíbenou zákazníkem, která je nevratná, nebo
b) smlouva byla ukončena a protihodnota obdržená od zákazníka je nevratná.

16.

Účetní jednotka vykazuje protihodnotu obdrženou od zákazníka jako závazek, dokud nenastane jedna z událostí
uvedených v odstavci 15 nebo dokud nebudou následně splněna kritéria uvedená v odstavci 9 (viz odstavec 14).
V závislosti na skutečnostech a okolnostech týkajících se smlouvy představuje vykázaný závazek účetní jednotky,
že buď v budoucnosti převede zboží nebo služby, nebo vrátí přijatou protihodnotu. V obou těchto případech
musí být tento závazek oceněn částkou protihodnoty obdržené od zákazníka.

Kombinace smluv
17.

Účetní jednotka musí kombinovat dvě nebo více smluv uzavřených současně nebo téměř současně se stejným
zákazníkem (nebo spřízněnými stranami tohoto zákazníka) a účtovat tyto smlouvy jako jedinou smlouvu, je-li
splněno jedno nebo více následujících kritérií:
a) smlouvy jsou sjednány jako balíček s jediným obchodním cílem;
b) částka protihodnoty, která má být vyplacena v rámci jedné smlouvy, je závislá na ceně nebo plnění druhé
smlouvy, nebo
c) zboží nebo služby přislíbené v těchto smlouvách (případně některé zboží nebo služby přislíbené v jednotlivých
těchto smlouvách) představují jediný závazek k plnění v souladu s odstavci 22–30.

Modifikace smluv
18.

Modifikací smlouvy se rozumí změna rozsahu působnosti nebo ceny (případně obojího) smlouvy, která je
schválena smluvními stranami. V některých odvětvích a jurisdikcích může být modifikace smlouvy popsána jako
příkaz k provedení změn, variace nebo úprava. K modifikaci smlouvy dochází, když smluvní strany schválí
modifikaci, která vytváří nová nebo mění stávající vymahatelná práva a závazky smluvních stran. Modifikace
smlouvy může být schválena písemně, ústní dohodou nebo může vyplývat z běžné obchodní praxe. Pokud
smluvní strany neschválily modifikaci smlouvy, musí účetní jednotka nadále aplikovat tento standard na stávající
smlouvu, dokud nebude modifikace smlouvy schválena.
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19.

Modifikace smlouvy může existovat i v případě, že jsou smluvní strany ve sporu ohledně rozsahu působnosti
nebo ceny (případně obojího) této modifikace, případně pokud smluvní strany schválily změnu rozsahu
působnosti smlouvy, avšak dosud neurčily odpovídající změnu ceny. Při určování toho, zda jsou práva a závazky,
které byly vytvořeny nebo změněny na základě této modifikace, vymahatelné, musí účetní jednotka zvážit
všechny relevantní skutečnosti a okolnosti včetně smluvních podmínek a jiných důkazů. Pokud smluvní strany
schválily změnu rozsahu působnosti smlouvy, avšak dosud neurčily odpovídající změnu ceny, musí účetní
jednotka odhadnout změnu transakční ceny vyplývající z modifikace v souladu s odstavci 50–54 o odhadu
variabilní protihodnoty a s odstavci 56–58 o omezení odhadů variabilní protihodnoty.

20.

Účetní jednotka musí zaúčtovat modifikaci smlouvy jako samostatnou smlouvu, pokud jsou splněny obě
následující podmínky:
a) zvýší se rozsah působnosti smlouvy vzhledem k přidání přislíbeného zboží nebo služeb, které jsou odlišitelné
(v souladu s odstavci 26–30), a
b) zvýší se cena smlouvy o částku protihodnoty, která odráží samostatné prodejní ceny účetní jednotky týkající se
dalšího přislíbeného zboží nebo služeb a veškeré příslušné úpravy této ceny, jejichž cílem je odrážet okolnosti
konkrétní smlouvy. Účetní jednotka může například upravit samostatnou prodejní cenu dalšího zboží nebo
služby o slevu, kterou zákazník obdrží, protože není nutné, aby vynaložila náklady související s prodejem,
které by vynaložila při prodeji podobného zboží nebo služeb novému zákazníkovi.

21.

Pokud není modifikace smlouvy účtována jako samostatná smlouva v souladu s odstavcem 20, musí účetní
jednotka zaúčtovat přislíbené zboží nebo služby, které ke dni modifikace smlouvy dosud nebyly převedeny (tj.
zbývající přislíbené zboží nebo služby), jakýmkoli z následujících způsobů, který lze použít:
a) Účetní jednotka musí zaúčtovat modifikaci smlouvy, jako by se jednalo o ukončení stávající smlouvy
a uzavření smlouvy nové, pokud jsou zbývající zboží nebo služby odlišitelné od zboží nebo služeb
převedených k datu modifikace smlouvy nebo před tímto datem. Částka protihodnoty, která má být alokována
na zbývající závazky k plnění (nebo na zbývající odlišitelné zboží nebo služby v rámci téhož závazku k plnění
identifikovaného v souladu s odst. 22 písm. b)) je součtem:
i) protihodnoty přislíbené zákazníkem (včetně částek již přijatých od zákazníka), která byla zahrnuta do
odhadu transakční ceny a která nebyla vykázána jako výnos, a
ii) protihodnoty přislíbené v rámci modifikace smlouvy.
b) Účetní jednotka musí zaúčtovat modifikaci smlouvy, jako by se jednalo o součást stávající smlouvy, pokud
zbývající zboží nebo služby nejsou odlišitelné a tvoří tedy součást jediného závazku k plnění, který je k datu
modifikace smlouvy částečně splněn. Dopad, který má modifikace smlouvy na transakční cenu a na ukazatel
pokroku účetní jednotky směrem k úplnému splnění závazku k plnění, se vykazuje jako úprava výnosů (buď
jako zvýšení nebo jako snížení výnosů) k datu modifikace smlouvy (tj. úprava výnosů se provádí na bázi
kumulativního dorovnání).
c) Pokud zbývající zboží nebo služby představují kombinaci položek a) a b), pak musí účetní jednotka vykázat
dopady modifikace na nesplněné (včetně částečně nesplněných) závazky k plnění v modifikované smlouvě
způsobem, který je v souladu s cíli tohoto odstavce.

Identifikace závazků k plnění

22.

Při uzavření smlouvy musí účetní jednotka posoudit zboží nebo služby přislíbené ve smlouvě se
zákazníkem a musí identifikovat jako závazek k plnění každý příslib převodu na zákazníka, který se týká
buď:
a)

zboží nebo služby (nebo souboru zboží nebo služeb), které jsou odlišitelné; nebo

b)

série odlišitelného zboží nebo služeb, které jsou v podstatě stejné a které mají stejný způsob
převodu na zákazníka (viz odstavec 23).
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Série odlišitelného zboží nebo služeb má stejný způsob převodu na zákazníka, pokud jsou splněna obě následující
kritéria:
a) každé odlišitelné zboží nebo služba v dané sérii, které účetní jednotka přislíbí převést na zákazníka, by
splňovaly kritéria uvedená v odstavci 35 pro závazek k plnění plněný průběžně, a
b) v souladu s odstavci 39–40 by byla při převodu jakéhokoli odlišitelného zboží nebo služby z dané série na
zákazníka použita stejná metoda měření pokroku účetní jednotky směrem k úplnému splnění závazku
k plnění.
Přísliby ve smlouvách se zákazníky

24.

Smlouva se zákazníkem zpravidla výslovně uvádí zboží nebo služby, jejichž převod na zákazníka účetní jednotka
přislibuje. Závazky k plnění identifikované ve smlouvě se zákazníkem však nemusí být omezeny jen na zboží
nebo služby výslovně uvedené v této smlouvě. Je tomu tak proto, že smlouva se zákazníkem může zahrnovat
i přísliby, které vycházejí z běžné obchodní praxe účetní jednotky, jejích zveřejněných pravidel nebo konkrétních
prohlášení, pokud v době uzavření smlouvy tyto přísliby vytvářejí u zákazníka reálné očekávání, že účetní
jednotka zboží nebo službu na tohoto zákazníka převede.

25.

Závazky k plnění nezahrnují činnosti, které účetní jednotka musí provést, aby smlouvu splnila, s výjimkou
činností, jimiž se uskutečňuje převod zboží nebo služby na zákazníka. Může být například nezbytné, aby
poskytovatel služeb provedl různé administrativní úkony za účelem přípravy smlouvy. Provedením těchto úkolů
nedochází k převodu služby na zákazníka v průběhu plnění těchto úkolů. Tyto přípravné činnosti proto nepřed
stavují závazek k plnění.

Odlišitelné zboží nebo služby
26.

V závislosti na smlouvě může přislíbené zboží nebo služby zahrnovat mimo jiné:
a) prodej zboží vytvořeného účetní jednotkou (například zásoby výrobce);
b) další prodej zboží zakoupeného účetní jednotkou (například zásoby maloobchodního prodejce);
c) další prodej práv ke zboží nebo službám zakoupeným účetní jednotkou (například lístek prodaný účetní
jednotkou jednající v roli odpovědného subjektu, jak je uvedeno v odstavcích B34–B38);
d) provedení smluvně dohodnutého úkolu (nebo úkolů) pro zákazníka;
e) poskytování služby spočívající v připravenosti poskytnout zboží nebo služby (například nespecifikované
aktualizace softwaru, které se poskytují v okamžiku, kdy jsou k dispozici), nebo ve zpřístupnění zboží nebo
služeb zákazníkovi k využití tehdy a takovým způsobem, jak zákazník rozhodne;
f) poskytování služby spočívající v zajištění převodu zboží nebo služeb na zákazníka pro jinou smluvní stranu
(například jednání v roli zástupce jiné smluvní strany, jak je to popsáno v odstavcích B34–B38);
g) poskytování práv ke zboží nebo službám, které budou poskytnuty v budoucnosti a které zákazník může dále
prodat nebo poskytnout svému zákazníkovi (například účetní jednotka, která prodává výrobek maloob
chodnímu prodejci, přislíbí převod dalšího zboží nebo služby na osobu, která tento výrobek od maloob
chodního prodejce koupí);
h) výstavba, výroba nebo vývoj aktiva v zastoupení zákazníka;
i) poskytování licencí (viz odstavce B52–B63) a
j) poskytování opcí na nákup dalšího zboží nebo služeb (pokud tyto opce poskytují zákazníkovi hmotné právo,
jak je popsáno v odstavcích B39–B43).

27.

Zboží nebo služba, které byly přislíbeny zákazníkovi, jsou odlišitelné, pokud jsou splněna obě následující kritéria:
a) zákazník může mít z daného zboží nebo služby prospěch buď samostatně, nebo společně s dalšími zdroji,
které jsou zákazníkovi snadno dostupné (tj. zboží nebo služba jsou schopny být odlišitelné), a
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b) příslib účetní jednotky převést zboží nebo službu na zákazníka je samostatně identifikovatelný oproti jiným
příslibům ve smlouvě (tj. zboží nebo služba je odlišitelná v kontextu dané smlouvy).
28.

Zákazník může mít z daného zboží nebo služby prospěch v souladu s odst. 27 písm. a), pokud by toto zboží
nebo služba mohlo být použito, spotřebováno nebo prodáno za částku vyšší než hodnotu šrotu nebo jinak
drženo způsobem, který vytváří ekonomický prospěch. U některého zboží nebo služeb může být zákazník
schopen mít prospěch z tohoto zboží nebo služby jako takového. U jiného zboží nebo služeb může být zákazník
schopen mít prospěch z tohoto zboží nebo služby pouze ve spojení s jinými snadno dostupnými zdroji. Snadno
dostupným zdrojem je zboží nebo služba, které je prodáváno samostatně (danou účetní jednotkou nebo jinou
účetní jednotkou) nebo zdroj, který zákazník již obdržel od účetní jednotky (včetně zboží nebo služeb, které by
účetní jednotka již převedla na zákazníka v souladu se smlouvou) nebo na základě jiných transakcí nebo událostí.
Důkazem toho, že zákazník může mít prospěch ze zboží nebo služeb, a to buď samostatně, nebo ve spojení
s jinými snadno dostupnými zdroji, mohou být různé faktory. O tom, že zákazník může mít prospěch ze zboží
nebo služby samostatně nebo společně s jinými snadno dostupnými zdroji, by svědčila například skutečnost, že
účetní jednotka toto zboží nebo službu pravidelně prodává samostatně.

29.

Faktory, které nasvědčují tomu, že příslib účetní jednotky převést zboží nebo službu na zákazníka je samostatně
identifikovatelný (v souladu s odst. 27 písm. b)) zahrnují mimo jiné následující:
a) účetní jednotka neposkytuje významnou službu spočívající v integraci zboží nebo služeb s jiným zbožím nebo
službami přislíbenými ve smlouvě do souboru zboží nebo služeb, které představují kombinovaný výstup, na
nějž zákazník uzavřel smlouvu. Jinými slovy účetní jednotka nepoužívá dané zboží nebo službu jako vstup
pro výrobu nebo dodávku kombinovaného výstupu specifikovaného zákazníkem.
b) zboží nebo služba podstatným způsobem nemodifikuje ani nepřizpůsobuje jiné zboží nebo službu přislíbené
ve smlouvě.
c) dané zboží nebo služba nejsou vysoce závislé na jiném zboží nebo službách přislíbených ve smlouvě, ani
s nimi nejsou do značné míry vzájemně spojeny. O tom, že zboží nebo služba nejsou vysoce závislé na
ostatním přislíbeném zboží nebo službách, ani s nimi nejsou do značné míry vzájemně spojeny, by mohla
svědčit například skutečnost, že by se zákazník mohl rozhodnout, že dané zboží nebo službu nekoupí, aniž by
to výrazně ovlivnilo ostatní přislíbené zboží nebo služby uvedené ve smlouvě.

30.

Pokud přislíbené zboží nebo služba nejsou odlišitelné, musí účetní jednotka toto zboží nebo službu zkombinovat
s jiným přislíbeným zbožím nebo službami, dokud neidentifikuje soubor zboží nebo služeb, které jsou odlišitelné.
V některých případech by to vedlo k tomu, že by účetní jednotka účtovala o veškerém zboží nebo službách
přislíbených ve smlouvě jako o jediném závazku k plnění.

Splnění závazků k plnění
31.

Účetní jednotka je povinna vykázat (vykazovat) výnosy, jakmile splní (tak jak plní) závazek k plnění tím,
že převede (převádí) přislíbené zboží nebo službu (tj. aktivum) na zákazníka. Aktivum je převedeno
(převáděno), jakmile zákazník získá (tak jak zákazník získává) nad aktivem kontrolu.

32.

U každého závazku k plnění identifikovaného v souladu s odstavci 22–30 musí účetní jednotka při uzavření
smlouvy určit, zda tento závazek bude plnit průběžně (v souladu s odstavci 35–37) nebo zda jej splní
jednorázově (v souladu s odstavcem 38). Pokud účetní jednotka nenaplní podmínky závazku k plnění průběžně,
je závazek splněn jednorázově.

33.

Zboží a služby jsou aktiva, i kdyby tomu tak bylo pouze přechodně, když jsou přijaty a užívány (jako je tomu
v případě řady služeb). Kontrola nad aktivem označuje schopnost řídit využívání daného aktiva a získat z něj
v podstatě veškerý zbývající prospěch. Kontrola zahrnuje schopnost zabránit tomu, aby jiné účetní jednotky řídily
využívání daného aktiva a získávaly z něho prospěch. Požitek z aktiva představují potenciální peněžní toky
(přítoky peněžních prostředků nebo úspory v oblasti odtoků peněžních prostředků), které lze získat přímo nebo
nepřímo řadou způsobů, například:
a) využitím aktiva k výrobě zboží nebo poskytování služeb (včetně veřejných služeb);
b) využitím aktiva ke zvýšení hodnoty jiných aktiv;
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c) využitím aktiva k vypořádání závazků nebo ke snížení nákladů;
d) prodejem nebo směnou aktiva;
e) zastavením aktiva za účelem zajištění úvěru a
f) držením aktiva.
34.

Při posuzování, zda zákazník získal kontrolu nad aktivem, musí účetní jednotka zvážit veškeré případné dohody
o zpětném odkupu aktiva (viz odstavce B64–B76).

Závazky k plnění plněné průběžně
35.

Účetní jednotka převádí kontrolu nad zbožím nebo službou průběžně, čímž plní závazek k plnění a vykazuje
výnosy průběžně, pokud je splněno jedno z následujících kritérií:
a) zákazník přijímá a spotřebovává požitky plynoucí z plnění poskytovaného účetní jednotkou současně s tím,
jak účetní jednotka plnění poskytuje (viz odstavce B3–B4);
b) plněním poskytovaným účetní jednotkou vzniká nebo se zhodnocuje aktivum (například nedokončená
výroba), přičemž zákazník toto aktivum kontroluje již v době jeho vytváření nebo zhodnocování (viz
odstavec B5); nebo
c) plněním poskytovaným účetní jednotkou nevzniká aktivum, pro něž by účetní jednotka měla alternativní
využití (viz bod 36), a účetní jednotka má právně vymahatelný nárok na úhradu za dosud poskytnuté plnění
(viz odstavec 37).

36.

Účetní jednotka nemá pro aktivum vzniklé na základě plnění poskytovaného účetní jednotkou alternativní
využití, pokud je účetní jednotka buď smluvně omezena v bezprostředním řízení tohoto aktiva pro další využití
při jeho vzniku či zhodnocování, nebo prakticky omezena v bezprostředním řízení tohoto aktiva v jeho
dokončeném stavu pro jiné využití. Posouzení, zda má účetní jednotka pro dané aktivum alternativní využití, se
provede při uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy nesmí účetní jednotka toto posouzení alternativního využití
aktiva aktualizovat, pokud smluvní strany neschválí modifikaci smlouvy, která podstatně změní závazek k plnění.
Odstavce B6–B8 poskytují návod pro posouzení, zda má účetní jednotka pro dané aktivum alternativní využití.

37.

Účetní jednotka musí při posuzování, zda má právně vymahatelný nárok na úhradu za dosud poskytnuté plnění
v souladu s odst. 35 písm. c), zvážit podmínky smlouvy a rovněž veškeré právní předpisy, které se na tuto
smlouvu vztahují. Nárok na úhradu za dosud poskytnuté plnění se nemusí týkat pevné částky. Účetní jednotka
však musí mít vždy po celou dobu trvání smlouvy nárok na částku, která jí kompenzuje minimálně dosud
poskytnuté plnění, pokud je smlouva ukončena zákazníkem nebo jinou stranou z jiných důvodů, než že účetní
jednotka neposkytla přislíbené plnění. Odstavce B9-B13 poskytují návod na posouzení existence a vymahatelnosti
nároku na úhradu a na to, zda by nárok účetní jednotky na úhradu opravňoval účetní jednotku k tomu, aby jí
byla poskytnuta úhrada za dosud poskytnuté plnění.

Závazky k plnění splněné jednorázově
38.

Pokud není závazek k plnění plněn průběžně v souladu s odstavci 35–37, splní účetní jednotka závazek k plnění
jednorázově. Aby účetní jednotka stanovila okamžik, v němž zákazník získal kontrolu nad přislíbeným aktivem
a účetní jednotka splní závazek k plnění, musí zvážit požadavky na kontrolu uvedené v odstavcích 31–34. Účetní
jednotka musí navíc zvážit ukazatele převodu kontroly, mezi něž lze zahrnout mimo jiné následující:
a) Účetní jednotka má momentální nárok na úhradu daného aktiva – pokud je zákazník aktuálně povinen
provést úhradu za dané aktivum, může to nasvědčovat tomu, že tento zákazník získal schopnost řídit
využívání aktiva, které je předmětem této výměny, a získat z něho v podstatě veškerý zbývající prospěch.
b) Zákazník má k danému aktivu právní titul – právní titul může naznačovat, která smluvní strana má schopnost
řídit využívání aktiva, získat v podstatě veškerý zbývající prospěch z tohoto aktiva nebo omezit přístup jiných
účetních jednotek k tomuto prospěchu. Proto může převod právního titulu k danému aktivu nasvědčovat
tomu, že tento zákazník získal kontrolu nad daným aktivem. Pokud si účetní jednotka podrží právní titul
pouze jako ochranu proti tomu, že zákazník nezaplatí, nebránila by tato práva účetní jednotky zákazníkovi
v tom, aby získal kontrolu nad aktivem.
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c) Účetní jednotka převedla fyzické vlastnictví daného aktiva – fyzické vlastnictví daného aktiva zákazníkem
může nasvědčovat tomu, že zákazník má schopnost řídit využívání tohoto aktiva, získat v podstatě veškerý
zbývající prospěch z tohoto aktiva nebo omezit přístup jiných účetních jednotek k tomuto prospěchu. Fyzické
vlastnictví však nemusí odpovídat kontrole nad aktivem. Například u některých dohod o zpětném odkupu
a u některých konsignačních ujednání může být zákazník nebo příjemce fyzickým vlastníkem aktiva, které
kontroluje účetní jednotka. Naopak u některých ujednání o fakturaci před dodáním (tzv. bill-and-hold) může
být účetní jednotka fyzickým vlastníkem aktiva, které kontroluje zákazník. Odstavce B64–B76, B77–B78
a B79–B82 poskytují návod na vykazování dohod o zpětném odkupu, konsignačních ujednání a ujednání typu
bill-and-hold.
d) Podstatná rizika a užitky spojené s vlastnictvím aktiva nese zákazník – převod podstatných rizik a užitků
spojených s vlastnictvím aktiva na zákazníka může nasvědčovat tomu, že zákazník získal schopnost řídit
využívání tohoto aktiva a získat v podstatě veškerý zbývající prospěch z tohoto aktiva. Při vyhodnocování
rizik a užitků spojených s vlastnictvím přislíbeného aktiva však musí účetní jednotka vyloučit veškerá rizika,
na jejichž základě vzniká samostatný závazek k plnění navíc k závazku k plnění spojenému s převodem aktiva.
Účetní jednotka například již převedla kontrolu nad aktivem na zákazníka, avšak dosud nesplnila další závazek
k plnění spočívající v poskytování údržbářských služeb v souvislosti s převáděným aktivem.
e) Zákazník aktivum přijal – přijetí aktiva zákazníkem může nasvědčovat tomu, že zákazník získal schopnost
řídit využívání tohoto aktiva a získat v podstatě veškerý zbývající prospěch z tohoto aktiva. Aby mohla účetní
jednotka zhodnotit dopad ustanovení o smluvním přijetí zákazníkem týkající se doby, kdy dojde k převodu
kontroly nad aktivem, musí zvážit návod uvedený v odstavcích B83–B86.

Měření pokroku směrem k úplnému splnění závazku k plnění

39.

Pro každý závazek k plnění plněný průběžně v souladu s odstavci 35–37 musí účetní jednotka vykazovat výnosy
průběžně na základě měření pokroku směrem k úplnému splnění tohoto závazku k plnění. Cílem při měření
pokroku je zachytit plnění účetní jednotky při převodu kontroly nad zbožím nebo službami přislíbenými
zákazníkovi (tj. splnění závazku účetní jednotky k plnění).

40.

Účetní jednotka musí při měření pokroku pro každý závazek k plnění plněný průběžně uplatnit jednotnou
metodu a musí tuto metodu důsledně uplatňovat u podobných závazků k plnění a za podobných okolností. Na
konci každého vykazovaného období musí účetní jednotka znovu změřit svůj pokrok směrem k úplnému splnění
závazku plněného průběžně.

Metody měření pokroku

41.

Vhodné metody měření pokroku zahrnují metody výstupů a metody vstupů. Odstavce B14–B19 poskytují návod
pro používání metod výstupů a metod vstupů při měření pokroku účetní jednotky směrem k úplnému splnění
závazku k plnění. Při určování vhodné metody měření pokroku musí účetní jednotka zvážit povahu zboží nebo
služby, které účetní jednotka přislíbila převést na zákazníka.

42.

Při používání metody měření pokroku musí účetní jednotka z ukazatele pokroku vyloučit veškeré zboží nebo
služby, jejichž kontrolu účetní jednotka nepřevádí na zákazníka. Účetní jednotka musí naproti tomu do ukazatele
pokroku zahrnout veškeré zboží nebo služby, jejichž kontrolu při splňování závazku k plnění převádí na
zákazníka.

43.

Vzhledem k tomu, že se okolnosti v průběhu času mění, musí účetní jednotka svůj ukazatel pokroku aktualizovat
tak, aby odrážel veškeré změny ve výsledku závazku k plnění. Takové změny ukazatele pokroku účetní jednotky
se účtují jako změna v účetním odhadu podle IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby.
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Přiměřené ukazatele pokroku
44.

Účetní jednotka vykazuje výnosy ze závazku k plnění plněného průběžně pouze tehdy, je-li schopna přiměřeně
změřit svůj pokrok směrem k úplnému splnění závazku k plnění. Účetní jednotka by nebyla schopna přiměřeně
změřit svůj pokrok směrem k úplnému splnění závazku k plnění, pokud by neměla k dispozici spolehlivé
informace, které by byly nezbytné při uplatnění vhodné metody měření pokroku.

45.

Za určitých okolností (například v raných fázích trvání smlouvy) nemusí být účetní jednotka schopna přiměřeně
změřit výsledek závazku k plnění, avšak očekává, že zpětně získá náklady vynaložené na to, aby splnila závazek
k plnění. Za těchto okolností vykazuje účetní jednotka výnosy pouze v rozsahu dosud vynaložených nákladů, a to
až do doby, kdy může přiměřeně změřit výsledek závazku k plnění.

OCEŇOVÁNÍ

46.

Jakmile je splněn (tak jak je plněn) závazek k plnění, vykáže (vykazuje) účetní jednotka jako výnosy
částku transakční ceny (která nezahrnuje odhady variabilní protihodnoty, které jsou omezeny v souladu
s odstavci 56–58) alokovanou na daný závazek k plnění.
Určení transakční ceny

47.

Při určování transakční ceny musí účetní jednotka zvážit podmínky smlouvy a svou běžnou obchodní
praxi. Transakční cena je částka protihodnoty, na kterou má účetní jednotka dle svého názoru nárok
výměnou za převod přislíbeného zboží nebo služeb na zákazníka, s výjimkou částek inkasovaných
v zastoupení třetích stran (například některé daně z prodeje). Protihodnota přislíbená ve smlouvě se
zákazníkem může zahrnovat pevné částky, proměnlivé částky nebo obojí.

48.

Odhad transakční ceny ovlivňuje povaha, čas a částka protihodnoty přislíbené zákazníkem. Při určování
transakční ceny musí účetní jednotka zvážit dopady všech následujících faktorů:
a) variabilní protihodnota (viz odstavce 50–55 a 59);
b) omezující odhady variabilní protihodnoty (viz odstavce 56–58);
c) existence významného prvku financování ve smlouvě (viz odstavce 60–65);
d) nepeněžní protihodnota (viz odstavce 66–69) a
e) protihodnota splatná zákazníkovi (viz odstavce 70–72).

49.

Za účelem určení transakční ceny musí účetní jednotka předpokládat, že zboží nebo služby budou převedeny na
zákazníka tak, jak to bylo přislíbeno v souladu se stávající smlouvou, a že tato smlouva nebude zrušena,
obnovena ani modifikována.
Variabilní protihodnota

50.

Pokud protihodnota přislíbená ve smlouvě zahrnuje variabilní částku, musí účetní jednotka odhadnout částku
úhrady, na kterou bude mít nárok výměnou za převod přislíbeného zboží nebo služeb na zákazníka.

51.

Částka protihodnoty se může lišit vzhledem ke slevám, srážkám, vratkám, úvěrům, cenovým úlevám, pobídkám,
prémiím za plnění, pokutám nebo jiným podobným položkám. Přislíbená protihodnota se může lišit i v případě,
že je nárok účetní jednotky na protihodnotu závislý na tom, zda dojde nebo nedojde k určité budoucí události.
Částka protihodnoty by byla variabilní například v případě, že by byl produkt prodán buď s právem na vrácení,
nebo by byla přislíbena pevná částka jako prémie za plnění při dosažení určeného milníku.

52.

Variabilita týkající se protihodnoty přislíbené zákazníkem může být výslovně uvedena ve smlouvě. Kromě
podmínek smlouvy je přislíbená protihodnota variabilní v případě, že nastane kterákoli z následujících okolností:
a) zákazník má reálné očekávání vyplývající z běžné obchodní praxe účetní jednotky, jejích zveřejněných pravidel
nebo konkrétních prohlášení, že účetní jednotka bude akceptovat částku úhrady, která je nižší než cena
uvedená ve smlouvě. To znamená, že se očekává, že účetní jednotka nabídne cenovou úlevu. V závislosti na
jurisdikci, odvětví nebo zákazníkovi může být tato nabídka označována jako srážka, sleva, vratka nebo kredit.
b) jiné skutečnosti a okolnosti naznačují, že úmyslem účetní jednotky při uzavírání smlouvy se zákazníkem je
nabídnout zákazníkovi cenovou úlevu.
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Účetní jednotka musí odhadnout částku variabilní protihodnoty pomocí některé z následujících metod podle
toho, která metoda umožní dle názoru účetní jednotky lépe předvídat částku protihodnoty, na kterou bude mít
nárok:
a) Očekávaná hodnota – očekávanou hodnotou se rozumí součet pravděpodobnostně vážených částek v intervalu
možných částek protihodnoty. Očekávaná hodnota může být vhodným odhadem částky variabilní
protihodnoty, pokud má účetní jednotka velké množství smluv s podobnými charakteristikami.
b) Nejpravděpodobnější částka – nejpravděpodobnější částka je jediná nejpravděpodobnější částka v intervalu
možných částek protihodnoty (tj. jediný nejpravděpodobnější výsledek smlouvy). Nejpravděpodobnější částka
může být vhodným odhadem částky protihodnoty, pokud má smlouva pouze dva možné výsledky (účetní
jednotka například buď získá, nebo nezíská prémii za plnění).

54.

Účetní jednotka musí při odhadu dopadu nejistoty na částku variabilní protihodnoty, na kterou bude mít účetní
jednotka nárok, používat důsledně stejnou metodu po celou dobu platnosti smlouvy. Účetní jednotka musí navíc
zvážit veškeré informace (historické, aktuální a předpokládané), které jsou účetní jednotce obvykle dostupné,
a musí určit přiměřený počet možných částek protihodnoty. Informace, které účetní jednotka používá pro odhad
částky variabilní protihodnoty, by zpravidla měly být podobné jako informace, které používá vedení účetní
jednotky během poptávkového a nabídkového procesu a při stanovení cen přislíbeného zboží nebo služeb.

Závazky vztahující se k refundaci
55.

Účetní jednotka vykáže závazek vztahující se k refundaci, pokud obdrží od zákazníka protihodnotu
a předpokládá, že bude zákazníkovi refundovat celou tuto protihodnotu nebo její část. Závazek vztahující se
k refundaci za navrácené zboží nebo službu se oceňuje částkou již přijaté nebo nárokované protihodnoty, na
kterou účetní jednotka nemá dle vlastního názoru nárok (tj. částky, které nebyly zahrnuty do transakční ceny).
Závazek vztahující se k refundaci (a odpovídající změna transakční ceny, a tudíž i smluvního závazku) musí být na
konci každého vykazovaného období aktualizován o důsledky změn okolností. Při zaúčtování závazku
vztahujícího se k refundaci u prodeje s právem navrácení musí účetní jednotka uplatnit návod uvedený
v odstavcích B20–B27.

Omezující odhady variabilní protihodnoty
56.

Účetní jednotka zahrne do transakční ceny celou částku variabilní protihodnoty odhadnuté v souladu
s odstavcem 53 nebo její část, a to pouze je-li vysoce pravděpodobné, že při následném vyřešení nejistoty
související s variabilní protihodnotou nedojde k zásadnímu stornu částky vykázaných kumulativních výnosů.

57.

Při posuzování toho, zda je vysoce pravděpodobné, že při následném vyřešení nejistoty související s variabilní
protihodnotou nedojde k zásadnímu stornu částky vykázaných kumulativních výnosů, musí účetní jednotka
zvážit jak pravděpodobnost, tak výši tohoto storna výnosů. Mezi faktory, které by mohly tuto pravděpodobnost
nebo výši storna výnosů zvýšit, patří mimo jiné:
a) částka protihodnoty je vysoce citlivá vůči faktorům, které jsou mimo vliv účetní jednotky. Tyto faktory mohou
zahrnovat volatilitu trhu, úsudek nebo jednání třetích stran, povětrnostní podmínky a vysoké riziko
zastarávání přislíbeného zboží nebo služby;
b) předpokládá se, že nejistota týkající se částky protihodnoty zůstane po dlouhou dobu nevyřešena;
c) zkušenosti účetní jednotky (nebo jiné důkazy) s podobnými typy smluv jsou omezené nebo mají omezenou
prediktivní hodnotu;
d) účetní jednotka běžně buď poskytuje širokou škálu cenových úlev, nebo mění platební podmínky
u podobných smluv za podobných okolností;
e) u dané smlouvy existuje velké množství a široká škála možných částek protihodnoty.

58.

Účetní jednotka musí uplatnit odstavec B63 při účtování protihodnoty ve formě licenčních poplatků založených
na prodeji nebo využívání, která je přislíbena výměnou za licenci na duševní vlastnictví.

29.10.2016

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/31

Přehodnocení variabilní protihodnoty
59.

Na konci každého vykazovaného období musí účetní jednotka aktualizovat odhadovanou transakční cenu (včetně
aktualizace svého posouzení, zda je odhad variabilní protihodnoty omezen) za účelem věrného zobrazení
okolností, které nastaly na konci tohoto vykazovaného období, a změn okolností v průběhu tohoto vykazovaného
období. Účetní jednotka musí zaúčtovat změny transakční ceny v souladu s odstavci 87–90.

Existence významného prvku financování ve smlouvě
60.

Při určování transakční ceny musí účetní jednotka upravit přislíbenou částku protihodnoty o dopady časové
hodnoty peněz, pokud z časů úhrad odsouhlasených smluvními stranami (buď explicitně, nebo implicitně) plyne
zákazníkovi nebo účetní jednotce významný prospěch spočívající ve financování převodu zboží nebo služeb na
zákazníka. Za těchto okolností smlouva obsahuje významný prvek financování. Významný prvek financování
může existovat bez ohledu na to, zda je příslib financování explicitně uveden ve smlouvě, nebo zda vyplývá
z platebních podmínek, na nichž se smluvní strany dohodly.

61.

Cílem účetní jednotky při úpravách přislíbené částky protihodnoty o významný prvek financování je vykázat
výnosy v částce odrážející cenu, kterou by zákazník za přislíbené zboží nebo služby zaplatil, kdyby úhrada
probíhala hotově, jakmile by byly převedeny (tak jak by byly převáděny) na zákazníka (tj. prodejní cena při
hotové úhradě). Účetní jednotka musí při posuzování, zda smlouva obsahuje prvek financování a zda je tento
prvek financování pro smlouvu významný, zvážit všechny relevantní skutečnosti a okolnosti včetně obou následu
jících:
a) případný rozdíl mezi částkou přislíbené protihodnoty a prodejní cenou přislíbeného zboží nebo služeb při
hotové úhradě a
b) kombinovaný dopad obou následujících faktorů:
i) očekávané délky období mezi okamžikem, kdy účetní jednotka převede přislíbené zboží nebo služby na
zákazníka, a okamžikem, kdy zákazník toto zboží nebo služby uhradí, a
ii) převládající úrokové míry na relevantním trhu.

62.

Bez ohledu na posouzení v odstavci 61 by smlouva se zákazníkem neobsahovala významný prvek financování,
pokud by existoval kterýkoli z následujících faktorů:
a) zákazník zaplatil za zboží nebo služby předem a čas převodu tohoto zboží nebo služeb závisí na rozhodnutí
zákazníka;
b) podstatná částka protihodnoty přislíbené zákazníkem je variabilní a částka nebo čas této protihodnoty se mění
na základě toho, zda dojde nebo nedojde k budoucí události, která v podstatě není pod kontrolou zákazníka
nebo účetní jednotky (pokud je například protihodnota licenčním poplatkem založeným na prodeji).
c) rozdíl mezi přislíbenou protihodnotou a prodejní cenou zboží nebo služeb hotově hrazených (jak je uvedeno
v odstavci 61) vzniká z jiných důvodů, než je poskytování finančních prostředků buď zákazníkovi, nebo účetní
jednotce, a rozdíl mezi těmito částkami je úměrný důvodu tohoto rozdílu. Například platební podmínky by
mohly účetní jednotce nebo zákazníkovi zajistit ochranu v případě, že by druhá smluvní strana náležitým
způsobem nesplnila některé nebo všechny své závazky vyplývající z této smlouvy.

63.

Účetní jednotka jako praktické zjednodušení nemusí upravit přislíbenou částku úhrady o dopady významného
prvku financování, pokud při uzavření smlouvy očekává, že období mezi okamžikem, kdy účetní jednotka
převede přislíbené zboží nebo službu na zákazníka, a okamžikem, kdy zákazník za toto zboží nebo službu
zaplatí, bude trvat jeden rok či méně.

64.

Aby při úpravě přislíbené částky protihodnoty o významný prvek financování splnila cíl uvedený v odstavci 61,
musí účetní jednotka použít diskontní sazbu, která by se odrazila v samostatné finanční transakci mezi účetní
jednotkou a jejím zákazníkem při uzavření smlouvy. Tato sazba by odrážela úvěrové charakteristiky strany, která
dle smlouvy financování obdrží, a rovněž případný kolaterál nebo zajištění poskytnuté zákazníkem nebo účetní
jednotkou včetně aktiv převedených v rámci smlouvy. Účetní jednotka může být schopna tuto sazbu určit na
základě identifikace sazby, která diskontuje nominální částku přislíbené protihodnoty na cenu, kterou by zákazník
zaplatil v hotovosti za zboží nebo služby, jakmile by byly převedeny (tak jak by byly převáděny) na zákazníka. Po
uzavření smlouvy nesmí účetní jednotka diskontní sazbu aktualizovat o změny úrokových měr ani o jiné
okolnosti (například o změnu při posuzování úvěrového rizika zákazníka).
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Účetní jednotka musí ve výkazu o úplném výsledku vykazovat dopady financování (výnosy z úroků nebo úrokové
náklady) odděleně od výnosů ze smluv se zákazníky. Výnosy z úroků nebo úrokové náklady se vykazují pouze
v tom rozsahu, ve kterém se vykazuje smluvní aktivum (nebo pohledávka) nebo smluvní závazek při účtování
smlouvy se zákazníkem.

Nepeněžní protihodnota
66.

Pro určení transakční ceny u smluv, u nichž zákazník přislíbí protihodnotu v jiné než peněžní formě, musí účetní
jednotka ocenit tuto nepeněžní protihodnotu (nebo příslib nepeněžní protihodnoty) reálnou hodnotou.

67.

Pokud účetní jednotka nemůže přiměřeně odhadnout reálnou hodnotu nepeněžní protihodnoty, musí tuto
protihodnotu ocenit nepřímo odkazem na samostatnou prodejní cenu zboží nebo služeb přislíbených zákazníkovi
(nebo skupině zákazníků) výměnou za tuto protihodnotu.

68.

Reálná hodnota nepeněžní protihodnoty se může lišit v závislosti na formě této protihodnoty (například změna
ceny akcie, kterou má účetní jednotka nárok od zákazníka získat). Pokud se reálná hodnota nepeněžní
protihodnoty přislíbené zákazníkem liší z jiných důvodů, než je pouze forma této protihodnoty (reálná hodnota
by se mohla lišit například vzhledem k výkonnosti účetní jednotky), je účetní jednotka povinna aplikovat
požadavky uvedené v odstavcích 56–58.

69.

Pokud zákazník přispěje zbožím nebo službou (například materiál, výrobní prostředky nebo pracovní síly), aby
účetní jednotce usnadnil plnění smlouvy, musí účetní jednotka posoudit, zda získá kontrolu nad tímto zbožím
nebo službou. V takovém případě musí účetní jednotka zaúčtovat toto vložené zboží nebo služby jako nepeněžní
protihodnotu přijatou od zákazníka.

Protihodnota hrazená zákazníkovi
70.

Protihodnota hrazená zákazníkovi zahrnuje hotovostní částky, které účetní jednotka uhradí nebo předpokládá, že
uhradí, zákazníkovi (nebo jiným stranám, které od zákazníka koupí zboží nebo služby této účetní jednotky).
Protihodnota hrazená zákazníkovi zahrnuje rovněž kredity nebo jiné položky (například kupon nebo poukázku),
které lze zaúčtovat proti částkám dlužným účetní jednotce (nebo jiným stranám, které od zákazníka koupí zboží
nebo služby této účetní jednotky). Účetní jednotka musí zaúčtovat protihodnotu hrazenou zákazníkovi jako
snížení transakční ceny, a tedy i výnosů, pokud se tato úhrada zákazníkovi netýká výměny za odlišitelné zboží
nebo službu (jak je uvedeno v odstavcích 26–30), které zákazník převádí na účetní jednotku. Pokud protihodnota
hrazená zákazníkovi zahrnuje variabilní částku, musí účetní jednotka odhadnout transakční cenu (včetně
posouzení, zda je odhad variabilní protihodnoty omezen) v souladu s odstavci 50–58.

71.

Pokud protihodnota hrazená zákazníkovi představuje úhradu za odlišitelné zboží nebo službu od zákazníka, pak
účetní jednotka zaúčtuje nákup tohoto zboží nebo služby stejným způsobem, jakým účtuje jiné nákupy od
dodavatelů. Pokud částka protihodnoty hrazená zákazníkovi převýší reálnou hodnotu odlišitelného zboží nebo
služby, které účetní jednotka obdrží od zákazníka, pak musí účetní jednotka tento přebytek zaúčtovat jako snížení
transakční ceny. Pokud účetní jednotka nemůže přiměřeně odhadnout reálnou hodnotu zboží nebo služby přijaté
od zákazníka, musí zaúčtovat celou protihodnotu hrazenou zákazníkovi jako snížení transakční ceny.

72.

Pokud je tedy protihodnota hrazená zákazníkovi zaúčtována jako snížení transakční ceny, musí účetní jednotka
vykázat snížení výnosů, jakmile nastane (tak jak nastává) pozdější z následujících událostí:
a) účetní jednotka vykáže výnosy z převodu daného zboží nebo služby na zákazníka, a
b) účetní jednotka uhradí nebo přislíbí uhradit protihodnotu (i v případě, že je tato úhrada podmíněna budoucí
událostí). Tento příslib může být implicitní na základě běžné obchodní praxe účetní jednotky.
Alokace transakční ceny na závazky k plnění

73.

Cílem při alokaci transakční ceny je, aby účetní jednotka alokovala tuto cenu na jednotlivé závazky
k plnění (nebo odlišitelné zboží nebo službu) v částce, která zachycuje částku protihodnoty, na kterou
má účetní jednotka dle vlastního názoru nárok výměnou za převod přislíbeného zboží nebo služeb na
zákazníka.
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74.

Pro splnění tohoto alokačního cíle musí účetní jednotka alokovat transakční cenu na každý závazek k plnění
identifikovaný ve smlouvě na základě příslušné samostatné prodejní ceny v souladu s odstavci 76–80, s výjimkou
případů uvedených v odstavcích 81–83 (pro alokaci slev) a v odstavcích 84–86 (pro alokaci protihodnoty, která
zahrnuje variabilní částky).

75.

Odstavce 76–86 se nepoužijí, pokud je ve smlouvě stanoven pouze jeden závazek k plnění. Odstavce 84–86 však
lze použít, pokud účetní jednotka přislíbí převést sérii odlišitelného zboží nebo služeb identifikovaných jako
jediný závazek k plnění v souladu s odst. 22 písm. b) a přislíbená protihodnota zahrnuje variabilní částky.

Alokace na základě samostatných prodejních cen

76.

Pro alokaci transakční ceny na jednotlivé závazky k plnění na základě příslušné samostatné prodejní ceny musí
účetní jednotka určit tuto samostatnou prodejní cenu při uzavření smlouvy o odlišitelném zboží nebo službě, na
nichž je založen každý závazek k plnění ve smlouvě, a alokovat transakční cenu v poměru k těmto samostatným
prodejním cenám.

77.

Samostatná prodejní cena je cena, za kterou by účetní jednotka prodala přislíbené zboží nebo službu zákazníkovi
samostatně. Nejlepším důkazem samostatné prodejní ceny je objektivně zjistitelná cena zboží nebo služby, kdy
účetní jednotka prodává dané zboží nebo službu samostatně za podobných okolností a podobným zákazníkům.
Smluvně stanovená cena zboží nebo služby nebo jeho cena podle ceníku může být samostatnou prodejní cenou
tohoto zboží nebo služby (avšak tento předpoklad nemusí nutně platit vždy).

78.

Pokud není samostatná prodejní cena přímo objektivně zjistitelná, musí účetní jednotka tuto samostatnou
prodejní cenu odhadnout v takové výši, která by byla výsledkem alokace transakční ceny splňující cíl alokace
uvedený v odstavci 73. Při odhadu samostatné prodejní ceny musí účetní jednotka zvážit všechny informace
(včetně tržních podmínek, faktorů specifických pro určitou účetní jednotku a informací o zákazníkovi nebo
o typu zákazníka), které jsou účetní jednotce obvykle dostupné. Přitom musí účetní jednotka maximalizovat
využití objektivně zjistitelných vstupů a důsledně uplatňovat metody odhadu za podobných okolností.

79.

Vhodné metody odhadu samostatné prodejní ceny zboží nebo služeb zahrnují mimo jiné následující metody:
a) Přístup upraveného tržního zhodnocení – účetní jednotka by mohla vyhodnotit trh, na kterém prodává zboží
nebo služby, a odhadnout cenu, kterou by byl zákazník na tomto trhu ochoten za toto zboží nebo služby
zaplatit. Tento přístup může zahrnovat rovněž odkaz na ceny podobného zboží nebo služeb konkurentů
účetní jednotky a úpravu těchto cen podle potřeby tak, aby odrážela náklady a marže účetní jednotky.
b) Metoda oceňování pořizovacími náklady a přirážkou – účetní jednotka může předpovědět své očekávané
náklady na splnění závazku k plnění a přidat k nim přiměřenou marži pro dané zboží nebo službu.
c) Zbytkový přístup – účetní jednotka může odhadnout samostatnou prodejní cenu odkazem na celkovou
transakční cenu sníženou o součet objektivně zjistitelných samostatných prodejních cen jiného zboží nebo
služeb přislíbených ve smlouvě. Účetní jednotka však může použít zbytkový přístup k tomu, aby v souladu
s odstavcem 78 odhadla samostatnou prodejní cenu zboží nebo služby, pouze tehdy, je-li splněno jedno
z následujících kritérií:
i) účetní jednotka prodává totéž zboží nebo službu různým zákazníkům (současně nebo téměř současně) za
široké spektrum částek (tj. prodejní cena je vysoce variabilní, protože reprezentativní samostatná prodejní
cena není rozeznatelná od minulých transakcí nebo jiných objektivně zjistitelných důkazů); nebo
ii) účetní jednotka dosud nestanovila cenu za dané zboží nebo službu a toto zboží nebo služba nebyly dříve
prodávány na samostatném základě (tj. prodejní cena je nejistá).
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Pro odhad samostatných prodejních cen zboží nebo služeb přislíbených ve smlouvě může být nezbytné použít
kombinaci metod v případě, že toto zboží nebo služby mají ve dvou nebo více případech vysoce variabilní nebo
nejisté samostatné prodejní ceny. Účetní jednotka může například použít zbytkový přístup pro odhad souhrnné
samostatné prodejní ceny tohoto přislíbeného zboží nebo služeb s vysoce variabilními nebo nejistými
samostatnými prodejními cenami, a následně použít jinou metodu pro odhad samostatných prodejních cen
jednotlivého zboží nebo služeb ve vztahu k této odhadované souhrnné samostatné prodejní ceně stanovené na
základě zbytkového přístupu. Pokud účetní jednotka použije pro odhad samostatné prodejní ceny každého
přislíbeného zboží nebo služby ve smlouvě kombinaci metod, musí posoudit, zda by alokace transakční ceny na
tyto odhadované samostatné prodejní ceny byla v souladu s cílem alokace uvedeným v odstavci 73 a s požadavky
na odhad samostatných prodejních cen uvedenými v odstavci 78.

Alokace slevy
81.

Zákazník obdrží slevu za nákup souboru zboží nebo služeb v případě, že součet samostatných prodejních cen
tohoto přislíbeného zboží nebo služeb ve smlouvě převýší protihodnotu přislíbenou ve smlouvě. S výjimkou
případů, kdy má účetní jednotka v souladu s odstavcem 82 k dispozici objektivně zjistitelné důkazy o tom, že se
celá sleva vztahuje pouze na jeden nebo více, ale nikoli na všechny závazky k plnění uvedené ve smlouvě, musí
účetní jednotka slevu alokovat poměrně na všechny závazky k plnění uvedené ve smlouvě. Poměrná alokace slevy
za těchto okolností se provede tak, že účetní jednotka alokuje transakční cenu na jednotlivé závazky k plnění na
základě poměru samostatných prodejních cen podkladového odlišitelného zboží nebo služeb.

82.

Účetní jednotka musí alokovat slevu v plném rozsahu na jeden nebo více, avšak nikoli na všechny, závazky
k plnění uvedené ve smlouvě, pokud jsou splněna všechna následující kritéria:
a) účetní jednotka pravidelně prodává každé odlišitelné zboží nebo službu (nebo každý soubor odlišitelného
zboží nebo služeb) ve smlouvě na samostatném základě;
b) účetní jednotka rovněž pravidelně prodává na samostatném základě soubor (nebo soubory) některého tohoto
odlišitelného zboží nebo služeb se slevou ze samostatných prodejních cen zboží nebo služeb u každého
souboru a
c) sleva přiřaditelná každému souboru zboží nebo služeb popsaných v odst. 82 písm. b) je v podstatě stejná jako
sleva ve smlouvě a z analýzy zboží nebo služeb v každém souboru vyplývá objektivně zjistitelný důkaz
závazku k plnění, k němuž celá sleva ve smlouvě náleží.

83.

Pokud je sleva alokována v plném rozsahu na jeden nebo více závazků k plnění ve smlouvě v souladu
s odstavcem 82, musí účetní jednotka alokovat slevu dříve, než použije zbytkový přístup pro odhad samostatné
prodejní ceny zboží nebo služeb v souladu s odst. 79 písm. c).

Alokace variabilní protihodnoty
84.

Variabilní protihodnota, která je přislíbena ve smlouvě, může být přiřaditelná celé smlouvě nebo určité části této
smlouvy, jako jsou například následující:
a) jeden nebo více, ale ne všechny, závazky k plnění uvedené ve smlouvě (například prémie může být podmíněna
tím, že účetní jednotka převede přislíbené zboží nebo službu v určitém časovém období); nebo
b) jeden nebo více, ale ne všechny, odlišitelné zboží nebo služby přislíbené v sérii odlišitelného zboží nebo
služeb, která je součástí jediného závazku k plnění v souladu s odst. 22 písm. b), (například protihodnota
přislíbená za druhý rok dvouleté smlouvy na úklidové služby se zvýší na základě pohybů specifikovaného
indexu inflace).

85.

Účetní jednotka musí alokovat variabilní částku (a následné změny této částky) v plném rozsahu na závazek
k plnění nebo na odlišitelné zboží nebo službu, které jsou součástí jednoho závazku k plnění, v souladu
s odst. 22 písm. b), pokud jsou splněna obě následující kritéria:
a) podmínky variabilní úhrady se vztahují konkrétně k úsilí účetní jednotky splnit závazek k plnění nebo převést
odlišitelné zboží nebo službu (nebo se vztahují ke konkrétnímu výstupu vyplývajícímu ze splnění závazku
k plnění nebo z převodu odlišitelného zboží nebo služby) a
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b) alokace variabilní částky protihodnoty v plném rozsahu na závazek plnění nebo na odlišitelné zboží nebo
služby je v souladu s cílem alokace uvedeným v odstavci 73 při zvážení všech závazků k plnění a platebních
podmínek ve smlouvě.
86.

Požadavky na alokaci uvedené v odstavcích 73–83 musí být uplatněny při alokaci zbývající částky transakční
ceny, která nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 85.

Změny transakční ceny
87.

Po uzavření smlouvy se může transakční cena z řady důvodů změnit, včetně vyřešení nejistých událostí nebo
jiných změn okolností, které mění částku protihodnoty, na kterou má účetní jednotka dle vlastního názoru nárok
výměnou za přislíbené zboží nebo služby.

88.

Účetní jednotka musí alokovat na závazky k plnění uvedené ve smlouvě veškeré následné změny transakční ceny
na stejném základě jako při uzavření smlouvy. V důsledku toho nesmí účetní jednotka přerozdělit transakční cenu
tak, aby odrážela změny samostatných prodejních cen po uzavření smlouvy. Částky alokované na splněný
závazek k plnění musí být vykázány jako výnosy nebo jako snížení výnosů v období, v němž dochází ke změně
transakční ceny.

89.

Účetní jednotka musí alokovat změnu transakční ceny v plném rozsahu na jeden nebo více, ale nikoli na všechny,
závazky k plnění nebo odlišitelné zboží nebo služby přislíbené v sérii, která je součástí jediného závazku k plnění
v souladu s odst. 22 písm. b), pouze pokud jsou splněna kritéria alokace variabilní protihodnoty uvedená
v odstavci 85.

90.

Účetní jednotka musí zaúčtovat změnu transakční ceny, která vznikne jako výsledek modifikace smlouvy
v souladu s odstavci 18–21. V případě změny transakční ceny, která nastane po modifikaci smlouvy, však musí
účetní jednotka pro alokaci změny transakční ceny uplatnit odstavce 87–89 kterýmkoli z následujících způsobů,
který je použitelný:
a) Účetní jednotka musí alokovat změnu transakční ceny na závazky k plnění identifikované ve smlouvě před
touto modifikací, pokud je změna transakční ceny přiřaditelná částce variabilní protihodnoty přislíbené před
provedením této modifikace a v tom rozsahu, ve kterém je přiřaditelná, a tato modifikace je zaúčtována
v souladu s odst. 21 písm. a).
b) Ve všech ostatních případech, kdy modifikace nebyla zaúčtována jako samostatná smlouva v souladu
s odstavcem 20, musí účetní jednotka alokovat změnu transakční ceny na závazky k plnění v modifikované
smlouvě (tj. závazky k plnění, které bezprostředně po této modifikaci nebyly splněny nebo byly splněny jen
částečně).

NÁKLADY SMLOUVY

Přírůstkové náklady na získání smlouvy
91.

Účetní jednotka vykazuje jako aktivum přírůstkové náklady na získání smlouvy se zákazníkem, pokud
očekává, že tyto náklady zpětně získá.

92.

Přírůstkové náklady na získání smlouvy jsou náklady, které účetní jednotce vzniknou v souvislosti se získáním
smlouvy se zákazníkem a které by nevznikly, pokud by smlouva získána nebyla (například prodejní provize).

93.

Náklady na získání smlouvy, které by byly vynaloženy bez ohledu na to, zda byla smlouva získána, musí být
vykázány jako náklady období, ve kterém byly vynaloženy, s výjimkou případů, kdy tyto náklady lze výslovně
přeúčtovat zákazníkovi bez ohledu na to, zda byla smlouva získána.

94.

Účetní jednotka může jako praktické zjednodušení vykazovat přírůstkové náklady vzniklé v souvislosti se
získáním smlouvy jako náklady období, ve kterém byly vynaloženy, pokud doba odepisování nehmotného aktiva,
které by účetní jednotka jinak vykázala, činí jeden rok nebo méně.

L 295/36

CS

Úřední věstník Evropské unie

29.10.2016

Náklady související s plněním smlouvy
95.

Pokud náklady vynaložené na plnění smlouvy se zákazníkem nespadají do rozsahu působnosti jiného
standardu (například IAS 2 Zásoby, IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení nebo IAS 38 Nehmotná aktiva),
vykáže účetní jednotka náklady vynaložené na plnění smlouvy jako aktivum jen tehdy, pokud tyto
náklady splňují všechna následující kritéria:
a)

náklady přímo souvisejí se smlouvou nebo s očekávanou smlouvou, kterou účetní jednotka může
konkrétně identifikovat (například náklady související se službami, které mají být poskytnuty na
základě obnovení stávající smlouvy, nebo náklady na návrh aktiva, které má být převedeno podle
konkrétní smlouvy, která dosud nebyla schválena);

b)

náklady vytvářejí nebo zvyšují zdroje účetní jednotky, které budou použity k plnění (nebo
pokračování v plnění) závazků k plnění v budoucnosti, a

c)

předpokládá se, že náklady budou zpětně získány.

96.

U nákladů vynaložených na plnění smlouvy se zákazníkem, které spadají do rozsahu působnosti jiného
standardu, musí účetní jednotka účtovat o těchto nákladech v souladu s těmito jinými standardy.

97.

Náklady, které se vztahují přímo ke smlouvě (nebo ke konkrétní očekávané smlouvě), zahrnují kterékoli z následu
jících položek:
a) přímé osobní náklady (například platy a mzdy zaměstnanců, kteří poskytují přislíbené služby přímo
zákazníkovi);
b) přímý materiál (například zásoby použité při poskytování přislíbené služby zákazníkovi);
c) alokace nákladů, které souvisejí přímo se smlouvou nebo se smluvními činnostmi (například náklady na řízení
zakázky nebo na dohled nad ní, pojištění a odpisy nástrojů a zařízení užívaných při plnění smlouvy);
d) náklady, které jsou výslovně vyúčtovány zákazníkovi podle smlouvy, a
e) jiné náklady, které jsou vynaloženy pouze z toho důvodu, že účetní jednotka uzavřela danou smlouvu
(například platby subdodavatelům).

98.

Účetní jednotka musí vykázat následující náklady jako náklady období, ve kterém byly vynaloženy:
a) správní a režijní náklady (pokud nejsou tyto náklady výslovně vyúčtovány zákazníkovi podle smlouvy;
v takovém případě musí účetní jednotka tyto náklady ocenit v souladu s odstavcem 97);
b) náklady na odpadový materiál, práci nebo jiné zdroje pro plnění smlouvy, které nebyly zohledněny v ceně
smlouvy;
c) náklady vztahující se ke splněným závazkům k plnění (nebo k částečně splněným závazkům k plnění)
uvedeným ve smlouvě (tj. náklady, které se vztahují k minulému plnění) a
d) náklady, u nichž účetní jednotka nemůže rozlišit, zda se vztahují k nesplněným závazkům k plnění nebo ke
splněným závazkům k plnění (případně k částečně splněným závazkům k plnění).

Odpisy nehmotných aktiv a znehodnocení
99.

Aktivum vykázané v souladu s odstavcem 91 nebo 95 musí být systematicky odepisováno tak, aby tyto odpisy
byly v souladu s převodem zboží nebo služeb, ke kterým se dané aktivum vztahuje, na zákazníka. Aktivum se
může vztahovat ke zboží nebo službám, které mají být převedeny podle konkrétní očekávané smlouvy (jak je
uvedeno v odst. 95 písm. a)).

100. Účetní jednotka musí tyto odpisy aktualizovat tak, aby odrážely významné změny předpokládaného času, v němž
účetní jednotka provede převod zboží nebo služeb, k nimž se dané aktivum vztahuje, na zákazníka. Takové
změny se účtují jako změny v účetním odhadu v souladu s IAS 8.
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101. Účetní jednotka vykazuje ztrátu ze znehodnocení do zisku nebo ztráty v rozsahu, v němž účetní hodnota aktiva
vykázaného v souladu s odstavcem 91 nebo 95 převýší:
a) zbývající částku protihodnoty, jejíž obdržení účetní jednotka očekává výměnou za zboží nebo služby, ke
kterým se toto aktivum vztahuje, sníženou o
b) náklady, které se vztahují přímo k poskytování tohoto zboží nebo služeb a které nebyly vykázány jako náklady
(viz odstavec 97).
102. Pro účely uplatnění odstavce 101 pro určení částky protihodnoty, jejíž obdržení účetní jednotka očekává, musí
účetní jednotka použít zásady určování transakční ceny (s výjimkou požadavků v odstavcích 56–58 o omezení
odhadů variabilní protihodnoty) a upravit tuto částku tak, aby odrážela dopady úvěrového rizika zákazníka.
103. Dříve, než účetní jednotka vykáže ztrátu ze znehodnocení aktiva vykázaného v souladu s odstavcem 91 nebo 95,
musí vykázat případnou ztrátu ze znehodnocení aktiv vztahujících se ke smlouvě, která se vykazují v souladu
s jiným standardem (například IAS 2, IAS 16 a IAS 38). Po uplatnění testu znehodnocení podle odstavce 101
musí účetní jednotka zahrnout výslednou účetní hodnotu aktiva vykázaného v souladu s odstavcem 91 nebo 95
do účetní hodnoty penězotvorné jednotky, do které náleží, za účelem uplatnění IAS 36 Znehodnocení aktiv na tuto
penězotvornou jednotku.
104. Účetní jednotka vykazuje v zisku nebo ztrátě vrácení některých nebo všech ztrát ze znehodnocení vykázaných
dříve v souladu s odstavcem 101 v případě, že podmínky tohoto znehodnocení pominuly nebo se zlepšily.
Zvýšená účetní hodnota aktiva nesmí převýšit částku, která by byla stanovena (očištěnou o odpisy), pokud by
dříve nebyla vykázána žádná ztráta ze znehodnocení.

VYKAZOVÁNÍ

105. Když kterákoli ze smluvních stran poskytne plnění, musí účetní jednotka vykázat danou smlouvu ve
výkazu o finanční pozici jako smluvní aktivum nebo smluvní závazek v závislosti na vztahu mezi
plněním účetní jednotky a úhradou zákazníka. Účetní jednotka musí vykazovat veškerá nepodmíněná
práva na protihodnotu samostatně jako pohledávku.
106. Pokud zákazník hradí protihodnotu nebo pokud má účetní jednotka právo na protihodnotu, která je
nepodmíněná (tj. pohledávka), dříve, než účetní jednotka převede zboží nebo službu na zákazníka, účetní
jednotka vykáže tuto smlouvu jako smluvní závazek v okamžiku, kdy je tato úhrada provedena, případně kdy je
splatná (podle toho, co nastane dříve). Smluvním závazkem se rozumí závazek účetní jednotky převést zboží
nebo služby, za něž účetní jednotka obdržela od zákazníka protihodnotu (případně nastala splatnost částky
protihodnoty) na zákazníka.
107. Pokud účetní jednotka poskytne plnění převodem zboží nebo služby na zákazníka dříve, než zákazník uhradí
protihodnotu, nebo dříve, než nastane splatnost této úhrady, účetní jednotka tuto smlouvu vykáže jako smluvní
aktivum s výjimkou veškerých částek, které jsou vykazovány jako pohledávka. Smluvním aktivem se rozumí
právo účetní jednotky na protihodnotu výměnou za zboží nebo služby, které tato účetní jednotka převedla na
zákazníka. Účetní jednotka musí posoudit znehodnocení smluvního aktiva v souladu s IFRS 9. Znehodnocení
smluvního aktiva musí být oceněno, vykázáno a zveřejněno na stejném základě jako finanční aktivum, které
spadá do rozsahu působnosti IFRS 9 (viz rovněž odst. 113 písm. b)).
108. Pohledávkou se rozumí právo účetní jednotky na protihodnotu, které je nepodmíněné. Právo na protihodnotu je
nepodmíněné v případě, že je před splatností úhrady této protihodnoty vyžadováno pouze prosté plynutí času.
Účetní jednotka by například vykázala pohledávku v případě, že má momentální nárok na úhradu, i přesto, že
tato částka může být v budoucnu předmětem vratky. Účetní jednotka musí vykázat pohledávku v souladu
s IFRS 9. Při prvotním zaúčtování pohledávky vyplývající ze smlouvy se zákazníkem musí být veškeré rozdíly
mezi oceněním pohledávky v souladu s IFRS 9 a odpovídající částkou vykázaných výnosů vykazovány jako
náklad (například jako ztráta ze znehodnocení).
109. Tento standard používá termín „smluvní aktivum“ a „smluvní závazek“, avšak nezakazuje účetní jednotce, aby
používala ve výkazu o finanční pozici alternativní popis těchto položek. Pokud účetní jednotka použije
alternativní popis smluvního aktiva, musí uživateli účetní závěrky poskytnout dostatek informací, aby byl
schopen rozlišovat mezi pohledávkami a smluvními aktivy.
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ZVEŘEJNĚNÍ

110. Cílem požadavků na zveřejnění je, aby účetní jednotka zveřejnila dostatečné informace umožňující
uživatelům účetní závěrky pochopit povahu, částky, čas a nejistotu výnosů a peněžních toků vznikajících
na základě smluv se zákazníky. Pro dosažení tohoto cíle musí účetní jednotka zveřejnit kvalitativní
a kvantitativní informace o všech následujících skutečnostech:
a)

své smlouvy uzavřené se zákazníky (viz odstavce 113–122);

b)

podstatné úsudky a změny těchto úsudků, provedené při uplatňování tohoto standardu na tyto
smlouvy (viz odstavce 123–126), a

c)

veškerá aktiva vykázaná na základě nákladů na získání nebo splnění smlouvy se zákazníkem
v souladu s odstavcem 91 nebo 95 (viz odstavce 127–128).

111. Účetní jednotka zváží, jak podrobné údaje je nutné zveřejnit, aby byl splněn cíl zveřejňování, a jaký důraz je
nutno položit na každý z těchto různých požadavků. Účetní jednotka seskupí a rozdělí údaje tak, aby užitečné
informace nebyly zastřeny buď v důsledku zahrnutí velkého množství nevýznamných podrobností, nebo
seskupením položek s podstatně odlišnými rysy.
112. Účetní jednotka nemusí zveřejnit informace v souladu s tímto standardem, pokud již tyto informace poskytla
v souladu s jiným standardem.

Smlouvy se zákazníky
113. Účetní jednotka musí zveřejnit všechny následující částky za vykazované období, pokud tyto částky nejsou
vykazovány samostatně ve výkazu o úplném výsledku v souladu s jinými standardy:
a) vykázané výnosy ze smluv se zákazníky, které účetní jednotka musí zveřejnit odděleně od svých ostatních
zdrojů výnosů, a
b) veškeré ztráty ze znehodnocení vykázané (v souladu s IFRS 9) u veškerých pohledávek nebo smluvních aktiv
vzniklých na základě smluv účetní jednotky se zákazníky, které účetní jednotka musí zveřejnit odděleně od
ztrát ze znehodnocení z jiných smluv.
Členění výnosů
114. Účetní jednotka musí členit výnosy vykázané ze smluv se zákazníky do kategorií, které zachycují, jak jsou
povaha, částky, čas a nejistota výnosů a peněžních toků ovlivněny ekonomickými faktory. Účetní jednotka musí
při výběru kategorií, které použije pro rozčlenění výnosů, uplatnit návod uvedený v odstavcích B87–B89.
115. Účetní jednotka musí navíc zveřejnit dostatečné informace umožňující uživatelům účetní závěrky pochopit vztah
mezi zveřejňováním rozčleněných výnosů (v souladu s odstavcem 114) a informacemi o výnosech, které jsou
zveřejňovány pro každý povinně vykazovaný segment, pokud účetní jednotka používá IFRS 8 Provozní segmenty.

Smluvní zůstatky
116. Účetní jednotka musí zveřejnit všechny následující informace:
a) počáteční a konečné zůstatky pohledávek, smluvních aktiv a smluvních závazků ze smluv se zákazníky, pokud
nejsou jinak samostatně prezentovány nebo zveřejněny;
b) výnosy vykázané ve vykazovaném období, které byly zahrnuty do zůstatku smluvního závazku na počátku
tohoto období, a
c) výnosy vykázané ve vykazovaném období plynoucí ze závazků k plnění splněných (nebo částečně splněných)
v předchozích obdobích (například změny transakční ceny).
117. Účetní jednotka musí vysvětlit, jak se čas splnění jejích závazků k plnění (viz odst. 119 písm. a)) vztahuje
k typickému času úhrady (viz odst. 119 písm. b)) a dopad těchto faktorů na zůstatky smluvních aktiv a smluvních
závazků. Poskytnuté vysvětlení může využít kvalitativní informace.
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118. Účetní jednotka musí poskytnout vysvětlení významných změn zůstatků smluvních aktiv a smluvních závazků
během vykazovaného období. Toto vysvětlení musí zahrnovat kvalitativní a kvantitativní informace. Příklady
změn zůstatků smluvních aktiv a smluvních závazků účetní jednotky zahrnují kterýkoli z následujících případů:
a) změny v důsledku podnikových kombinací;
b) úpravy výnosů na bázi kumulativního dorovnání, které ovlivňují příslušné smluvní aktivum nebo smluvní
závazek, včetně úprav vznikajících na základě změny ukazatele pokroku, změny odhadu transakční ceny
(včetně veškerých změn při posuzování toho, zda je odhad variabilní protihodnoty omezen), nebo modifikace
smlouvy;
c) znehodnocení smluvního aktiva;
d) změnu časového rámce, v němž se právo na protihodnotu stalo nepodmíněným (tj. k reklasifikaci smluvního
aktiva na pohledávku), a
e) změna časového rámce pro splnění závazku k plnění (tj. pro vykázání výnosů vzniklých na základě smluvního
závazku).
Závazky k plnění
119. Účetní jednotka musí zveřejnit informace o svých závazcích k plnění ve smlouvách se zákazníky včetně popisu
všech následujících skutečností:
a) kdy účetní jednotka obvykle splní své závazky k plnění (například při dodávce, při doručení, při poskytování
služeb nebo při dokončení služby), včetně situace, kdy jsou závazky k plnění splněny v rámci ujednání typu
bill-and-hold;
b) podstatných platebních podmínek (například obvyklé doby splatnosti úhrady, zda smlouva obsahuje
významný prvek financování, zda je částka protihodnoty variabilní a zda je odhad variabilní protihodnoty
obvykle omezen v souladu s odstavci 56–58);
c) povahy zboží nebo služeb, jejichž převod účetní jednotka přislíbila, se zdůrazněním veškerých závazků
k plnění umožňujících zajištění převodu zboží nebo služby pro jinou smluvní stranu (tj. pokud účetní
jednotka působí jako zástupce);
d) závazků týkajících se vratek, refundací a jiných podobných závazků a
e) typů záruk a souvisejících povinností.
Transakční cena alokovaná na zbývající závazky k plnění
120. Účetní jednotka zveřejní následující informace o svých zbývajících závazcích k plnění:
a) souhrnnou částku transakční ceny alokovanou na závazky k plnění, které jsou nesplněny (případně částečně
nesplněny) ke konci vykazovaného období, a
b) vysvětlení, kdy účetní jednotka očekává, že vykáže do výnosů částku zveřejněnou v souladu s odst. 120
písm. a), kterou musí zveřejnit kterýmkoli z následujících způsobů:
i) na kvantitativním základě s využitím časových pásem, která by byla nejvhodnější pro dobu trvání
zbývajících závazků k plnění; nebo
ii) s využitím kvalitativních informací.
121. Jako praktické zjednodušení nemusí účetní jednotka zveřejňovat informace uvedené v odstavci 120o závazku
k plnění, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
a) závazek k plnění je součástí smlouvy, jejíž původně očekávaná doba trvání činila jeden rok nebo méně, nebo
b) účetní jednotka vykazuje výnosy ze splnění závazku k plnění v souladu s odstavcem B16.
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122. Účetní jednotka musí kvalitativně vysvětlit, zda používá praktické zjednodušení v odstavci 121 a zda existuje
jakákoli protihodnota ze smluv se zákazníky, která nebyla zahrnuta do transakční ceny, a tudíž ani do informací
zveřejněných v souladu s odstavcem 120. Například odhad transakční ceny by nezahrnoval žádné odhadované
částky variabilní protihodnoty, které jsou omezeny (viz odstavce 56–58).

Podstatné úsudky použité při aplikaci tohoto standardu

123. Účetní jednotka musí zveřejnit úsudky použité při aplikaci tohoto standardu a změny těchto úsudků, které
podstatně ovlivňují určení částky a času výnosů ze smluv se zákazníky. Účetní jednotka musí vysvětlit zejména
úsudky a změny úsudků použité při určování obou následujících faktorů:
a) čas splnění závazků k plnění (viz odstavce 124–125) a
b) transakční cena a částky alokované na závazky k plnění (viz odstavec 126).

Určení času splnění závazků k plnění

124. U závazků k plnění, které účetní jednotka plní průběžně, musí účetní jednotka zveřejnit oba následující faktory:
a) metody užité při vykazování výnosů (například popis použitých metod výstupů nebo vstupů a způsob, jakým
jsou tyto metody uplatňovány), a
b) vysvětlení, proč použité metody poskytují důvěryhodné zobrazení převodu zboží nebo služeb.
125. U závazků k plnění splněných jednorázově musí účetní jednotka zveřejnit podstatné úsudky provedené při
vyhodnocování toho, kdy zákazník získá kontrolu nad přislíbeným zbožím nebo službou.

Určení transakční ceny a částek alokovaných na závazky k plnění

126. Účetní jednotka musí zveřejnit informace o metodách, vstupech a předpokladech použitých pro všechny
následující činnosti:
a) určení transakční ceny, které zahrnuje mimo jiné odhad variabilní protihodnoty, úpravu této protihodnoty
o dopady časové hodnoty peněz a ocenění nepeněžní protihodnoty;
b) posouzení toho, zda je odhad variabilní protihodnoty omezen;
c) alokace transakční ceny, včetně odhadu samostatných prodejních cen přislíbeného zboží nebo služeb,
a alokace slev a variabilní protihodnoty na konkrétní část smlouvy (pokud je to relevantní) a
d) oceňování závazků týkajících se vratek, refundací a jiných podobných závazků.

Aktiva zaúčtovaná na základě nákladů na získání nebo splnění smlouvy se zákazníkem

127. Účetní jednotka musí popsat oba následující faktory:
a) úsudky provedené při určování částky nákladů vynaložených na získání nebo splnění smlouvy se zákazníkem
(v souladu s odstavcem 91 nebo 95) a
b) metodu, kterou používá k určení odpisů pro každé vykazované období.
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128. Účetní jednotka musí zveřejnit všechny následující informace:
a) konečné zůstatky aktiv vykázaných na základě nákladů vynaložených na získání nebo splnění smlouvy se
zákazníkem (v souladu s odstavcem 91 nebo 95) podle hlavních kategorií aktiv (například náklady na získání
smluv se zákazníky, náklady vynaložené před uzavřením smlouvy a náklady na vypracování smlouvy) a
b) částku odpisů a veškeré ztráty ze znehodnocení vykázané ve vykazovaném období.
Praktická zjednodušení
129. Pokud se účetní jednotka rozhodne využít praktická zjednodušení uvedená buď v odstavci 63 (týkající se
existence významného prvku financování) nebo v odstavci 94 (týkající se přírůstkových nákladů na získání
smlouvy), musí tuto skutečnost zveřejnit.
Dodatek A
Definice pojmů
Tento dodatek je nedílnou součástí standardu.

smlouva

Dohoda mezi dvěma nebo více smluvními stranami, v jejímž důsledku vznikají vyma
hatelná práva a závazky.

smluvní aktivum

Právo účetní jednotky na protihodnotu výměnou za zboží nebo služby, které účetní
jednotka převedla na zákazníka v případě, že je toto právo podmíněno něčím jiným,
než je plynutí času (například budoucím plněním účetní jednotky).

smluvní závazek

Závazek účetní jednotky převést zboží nebo služby na zákazníka, za který účetní
jednotka obdržela od zákazníka protihodnotu (případně jí na tuto částku vznikl ná
rok).

zákazník

Strana, která uzavřela s účetní jednotkou smlouvu za účelem získání zboží nebo slu
žeb, které jsou výstupem běžné činnosti účetní jednotky, výměnou za protihodnotu.

příjem

Zvýšení ekonomických užitků v průběhu účetního období formou nabytí aktiv či
zvýšení jejich hodnoty, anebo snížení závazků, jehož důsledkem je takové zvýšení
vlastního kapitálu, které nesouvisí s jeho zvýšením na základě příspěvků vlastníků.

závazek k plnění

Příslib ve smlouvě se zákazníkem převést na zákazníka buď:
a) zboží nebo služby (nebo soubor zboží nebo služeb), které jsou odlišitelné; nebo
b) série odlišitelného zboží nebo služeb, které jsou v podstatě stejné a které má
stejný způsob převodu na zákazníka.

výnosy

Příjem vznikající z běžných činností účetní jednotky.

samostatná prodejní cena
(zboží nebo služby)

Cena, za kterou by účetní jednotka samostatně prodala přislíbené zboží nebo službu
zákazníkovi.

transakční cena (u smlouvy se
zákazníkem)

Částka protihodnoty, na kterou má účetní jednotka dle svého názoru nárok výměnou
za převod přislíbeného zboží nebo služeb na zákazníka, s výjimkou částek přijatých
jménem třetích stran.
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Dodatek B
Aplikační příručka
Tento dodatek je nedílnou součástí standardu. Popisuje použití odstavců 1–129 a má stejnou právní sílu jako ostatní části tohoto
standardu.
B1

Tato aplikační příručka je uspořádána do následujících kategorií:
a) závazky k plnění plněné průběžně (odstavce B2–B13);
b) metody měření pokroku směrem k úplnému splnění závazku k plnění (odstavce B14–B19);
c) prodej s právem na vrácení (odstavce B20–B27);
d) záruky (odstavce B28–B33);
e) přístupy v případě odpovědného subjektu a zástupce (odstavce B34–B38);
f)

opce zákazníka na další zboží nebo služby (odstavce B39–B43);

g) neuplatněná práva zákazníků (odstavce B44–B47);
h) nevratné poplatky hrazené předem (a některé související náklady) (odstavce B48–B51);
i)

poskytování licence (odstavce B52–B63);

j)

dohody o zpětném odkupu (odstavce B64–B76);

k) konsignační ujednání (odstavce B77–B78);
l)

ujednání typu bill-and-hold (odstavce B79–B82);

m) přijetí zákazníkem (odstavce B83–B86) a
n) zveřejňování rozčleněných výnosů (odstavce B87–B89).
Průběžně plněné závazky k plnění
B2

V souladu s odstavcem 35 je závazek k plnění plněn průběžně, pokud je splněno jedno z následujících kritérií:
a) zákazník přijímá a spotřebovává požitky plynoucí z plnění poskytovaného účetní jednotkou současně s tím,
jak účetní jednotka plnění poskytuje (viz odstavce B3–B4);
b) plněním poskytovaným účetní jednotkou vzniká, respektive se zhodnocuje aktivum (například nedokončená
výroba), přičemž zákazník toto aktivum kontroluje již v době jeho vytváření nebo zhodnocování (viz
odstavec B5); nebo
c) plněním poskytovaným účetní jednotkou nevzniká aktivum, pro něž by účetní jednotka měla alternativní
využití (viz odstavce B6–B8), a účetní jednotka má právně vymahatelný nárok na úhradu za dosud poskytnuté
plnění (viz odstavce B9–B13).
Současné přijímání a spotřeba požitků plynoucích z plnění účetní jednotky (odst. 35 písm. a))

B3

U některých typů závazků k plnění bude jednoduché posoudit, zda zákazník přijímá požitky plynoucí z plnění
poskytovaného účetní jednotkou současně s tím, jak účetní jednotka plnění poskytuje, a tyto požitky
spotřebovává současně s tím, jak je přijímá. Je tomu tak například u obvyklých nebo pravidelných služeb
(například úklidové služby), u nichž lze přijímání požitků plynoucích z plnění účetní jednotky a jejich současnou
spotřebu zákazníkem snadno identifikovat.
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U jiných typů závazků k plnění může dojít k tomu, že účetní jednotka není schopna snadno identifikovat, zda
zákazník přijímá a spotřebovává požitky plynoucí z plnění účetní jednotky současně s tím, jak účetní jednotka
plnění poskytuje. Za těchto okolností je závazek k plnění plněn průběžně, pokud účetní jednotka určí, že pokud
by měla zbývající závazek k plnění vůči zákazníkovi splnit jiná účetní jednotka, nebylo by nutné, aby tato jiná
účetní jednotka zásadním způsobem přepracovávala práci, kterou účetní jednotka dosud provedla. Při určování,
zda by nebylo nutné, aby jiná účetní jednotka zásadním způsobem přepracovávala práci, kterou účetní jednotka
dosud provedla, musí účetní jednotka vycházet z obou následujících předpokladů:
a) nebrat v úvahu potenciální smluvní nebo praktická omezení, která by účetní jednotce jinak zabránila
v převodu zbývajícího závazku k plnění na jinou účetní jednotku, a
b) předpokládat, že jiná účetní jednotka, která by plnila zbývající závazek k plnění, by neměla požitek z žádného
aktiva, které je v současné době účetní jednotkou kontrolováno a které by bylo účetní jednotkou kontrolováno
i nadále, pokud by byl závazek k plnění převeden na jinou účetní jednotku.
Zákazník kontroluje aktivum již v době jeho vytváření nebo zhodnocování (odst. 35 písm. b))

B5

Při určování, zda zákazník kontroluje dané aktivum již v době jeho vytváření nebo zhodnocování v souladu
s odst. 35 písm. b), účetní jednotka uplatní požadavky na kontrolu uvedené v odstavcích 31–34 a v odstavci 38.
Aktivum, které je vytvářeno nebo zhodnocováno (například aktivum z nedokončené výroby), může být buď
hmotné, nebo nehmotné.

Plněním poskytovaným účetní jednotkou nevzniká aktivum, pro něž by účetní jednotka měla alternativní využití (odst. 35
písm. c))
B6

Při posuzování, zda má účetní jednotka pro dané aktivum alternativní využití v souladu s odstavcem 36, musí
účetní jednotka zvážit dopady smluvních a praktických omezení schopnosti účetní jednotky toto aktivum bezpro
středně směrovat k jinému využití, jako je například jeho prodej jinému zákazníkovi. Při posuzování, zda by
účetní jednotka byla schopna toto aktivum bezprostředně směrovat k jinému využití, není relevantní posuzovat
možnost ukončení smlouvy se zákazníkem.

B7

Smluvní omezení schopnosti účetní jednotky bezprostředně směrovat dané aktivum k jinému využití musí být
podstatné, aby bylo možno říci, že dané aktivum nemá pro danou účetní jednotku alternativní využití. Smluvní
omezení je podstatné v případě, že by zákazník mohl vymáhat svá práva k přislíbenému aktivu v případě, že by
se účetní jednotka pokusila dané aktivum směrovat k jinému využití. Naproti tomu smluvní omezení podstatné
není například v případě, že je dané aktivum do značné míry zaměnitelné s jinými aktivy, která by účetní
jednotka mohla převést na jiného zákazníka, aniž by porušila smlouvu a aniž by jí vznikly významné náklady,
které by jinak ve vztahu k této smlouvě nevznikly.

B8

Praktické omezení schopnosti účetní jednotky směrovat dané aktivum k jinému využití existuje v případě, kdy by
účetní jednotka utrpěla významné ekonomické ztráty, pokud by dané aktivum směrovala k jinému využití.
Významná ekonomická ztráta by mohla nastat v důsledku toho, že by účetní jednotce buď vznikly významné
náklady související s přepracováním aktiva, nebo by byla schopna dané aktivum prodat pouze s významnou
ztrátou. Účetní jednotka může být například prakticky omezena v přesměrování aktiv, která mají buď technické
specifikace jedinečné pro určitého zákazníka, nebo se nacházejí v odlehlých oblastech.

Právo na úhradu za dosud poskytnuté plnění (odst. 35 písm. c))
B9

V souladu s odstavcem 37 má účetní jednotka právo na úhradu za dosud poskytnuté plnění, pokud by měla
právo na částku, která jí kompenzuje přinejmenším dosud poskytnuté plnění, pokud je smlouva ukončena
zákazníkem nebo jinou stranou z jiných důvodů, než že účetní jednotka neposkytla přislíbené plnění. Částka,
která by účetní jednotce kompenzovala dosud poskytnuté plnění, by představovala částku blížící se prodejní ceně
dosud převedeného zboží nebo služeb (například zpětné získání nákladů, které účetní jednotka vynaložila při
plnění závazku k plnění, navýšených o přiměřenou ziskovou marži), a nikoli náhradu pouze za potenciální ušlý
zisk účetní jednotky v případě ukončení smlouvy. Náhrada za přiměřenou ziskovou marži se nemusí rovnat
ziskové marži očekávané v případě, že by byla smlouva splněna tak, jak bylo přislíbeno, účetní jednotka by však
měla mít nárok na náhradu kterékoli z následujících částek:
a) podíl očekávané ziskové marže ve smlouvě, který přiměřeně odráží rozsah plnění smlouvy účetní jednotkou
před jejím ukončením ze strany zákazníka (nebo jinou smluvní stranou); nebo
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b) přiměřenou návratnost nákladů kapitálu účetní jednotky u podobných smluv (nebo typická provozní marže
účetní jednotky u podobných smluv), pokud je marže u konkrétní smlouvy vyšší než výnos, který účetní
jednotka obvykle z podobných smluv získá.
B10

Právo účetní jednotky na úhradu dosud provedeného plnění nemusí být současným nepodmíněným právem na
úhradu. V řadě případů bude mít účetní jednotka nepodmíněné právo na úhradu pouze po dosažení
dohodnutého mezníku nebo po úplném splnění závazku k plnění. Při posuzování toho, zda má právo na úhradu
za dosud provedené plnění, musí účetní jednotka zohlednit, zda by měla vymahatelné právo požadovat nebo
zadržet platbu za dosud provedené plnění, pokud by smlouva byla ukončena před dokončením z jiných důvodů
než proto, že účetní jednotka neposkytla přislíbené plnění.

B11

V některých smlouvách může mít zákazník právo smlouvu ukončit pouze ve stanovených termínech v průběhu
platnosti smlouvy, případně nemusí mít právo smlouvu ukončit vůbec. Pokud zákazník jedná tak, aby smlouvu
ukončil, aniž by měl právo ji v daném okamžiku ukončit (včetně případu, kdy zákazník nesplní své závazky, jak
přislíbil), může tato smlouva (nebo jiné právní předpisy) účetní jednotku opravňovat k tomu, aby i nadále
převáděla na zákazníka zboží nebo služby přislíbené ve smlouvě a požadovala, aby zákazník hradil protihodnotu
přislíbenou výměnou za toto zboží nebo služby. Za těchto okolností má účetní jednotka právo na úhradu za
dosud provedené plnění vzhledem k tomu, že má právo i nadále pokračovat v plnění svých závazků v souladu se
smlouvou a vyžadovat, aby zákazník plnil závazky své (což zahrnuje úhradu přislíbené protihodnoty).

B12

Při posuzování existence a vymahatelnosti práva na úhradu za dosud provedené plnění musí účetní jednotka
zvážit smluvní podmínky a rovněž veškeré právní předpisy nebo právní precedenty, které by mohly tyto smluvní
podmínky doplnit nebo nad nimi převážit. To by zahrnovalo posouzení toho, zda:
a) právní předpisy, správní praxe nebo právní precedens zajišťují účetní jednotce právo na úhradu za dosud
provedené plnění, i když toto právo není specifikováno ve smlouvě se zákazníkem;
b) příslušný právní precedens naznačuje, že podobná práva na úhradu za dosud provedené plnění v podobných
smlouvách nemají právně závazný účinek; nebo
c) výsledkem běžné obchodní praxe účetní jednotky spočívající v tom, že se účetní jednotka rozhodla právo na
úhradu nevymáhat, je to, že se právo v daném právním prostředí stalo nevymahatelným. Bez ohledu na to, zda
se účetní jednotka rozhodla vzdát se svého práva na úhradu u podobných smluv, by však měla i nadále nárok
na úhradu k danému dni v případě, že by její právo na úhradu za dosud provedené plnění uvedené ve smlouvě
se zákazníkem bylo i nadále vymahatelné.

B13

Splátkový kalendář uvedený ve smlouvě nemusí nutně vypovídat o tom, zda má účetní jednotka vymahatelné
právo na úhradu za dosud provedené plnění. Přestože splátkový kalendář ve smlouvě specifikuje čas a částku
protihodnoty, kterou má zákazník uhradit, nemusí nutně představovat důkaz práva účetní jednotky na úhradu za
dosud provedené plnění. Je tomu tak například proto, že by smlouva mohla specifikovat, že protihodnotu
přijatou od zákazníka je možné vrátit z jiných důvodů, než že účetní jednotka neposkytla plnění přislíbené ve
smlouvě.

Metody měření pokroku směrem k úplnému splnění závazku k plnění

B14

Mezi metody, které lze použít při oceňování pokroku účetní jednotky směrem k úplnému splnění závazku
k plnění průběžně v souladu s odstavci 35–37, patří tyto metody:
a) metody výstupů (viz odstavce B15–B17) a
b) metody vstupů (viz odstavce B18–B19).

Metody výstupů

B15

Pomocí metod výstupů se vykazují výnosy na základě přímého ocenění hodnoty dosud převedeného zboží nebo
služeb pro zákazníka ve vztahu ke zbývajícímu zboží nebo službám přislíbeným v rámci smlouvy. Metody
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výstupů zahrnují metody, jako jsou například průzkumy dosud poskytnutého plnění, ocenění dosažených
výsledků, dosažené mezníky, uplynulý čas a vyrobené nebo dodané jednotky. Při posuzování, zda má účetní
jednotka k měření svého pokroku použít metodu výstupů, musí zvážit, zda by vybraný výstup poskytoval
důvěryhodné zobrazení plnění účetní jednotky směřujícího k úplnému splnění závazku. Metoda výstupů by
neposkytovala důvěryhodné zobrazení plnění účetní jednotky, pokud by vybraný výstup neoceňoval některé zboží
nebo služby, jejichž kontrola byla převedena na zákazníka. Metody výstupů založené na vyrobených nebo
dodaných jednotkách by například důvěryhodně nezobrazovaly plnění účetní jednotky směřující ke splnění
závazku k plnění, pokud by na základě plnění účetní jednotky na konci vykazovaného období vznikla
nedokončená výroba nebo hotové výrobky kontrolované zákazníkem, které by nebyly zahrnuty do ocenění
tohoto výstupu.

B16

Pokud má účetní jednotka právo získat od zákazníka protihodnotu v částce, která přímo odpovídá hodnotě
plnění, které účetní jednotka dosud poskytla, pro zákazníka (například servisní smlouva, ve které účetní jednotka
fakturuje fixní částku za každou hodinu poskytovaných služeb), může účetní jednotka jako praktické
zjednodušení vykázat výnosy v částce, kterou má právo fakturovat.

B17

Nevýhody metod výstupů spočívají v tom, že výstupy používané k měření pokroku nemusí být přímo objektivně
zjistitelné a informace nezbytné k jejich použití nemusí být účetní jednotce k dispozici bez vynaložení nepřimě
řených nákladů. Proto může být nezbytné použití metody vstupů.

Metody vstupů

B18

Pomocí metod vstupů se vykazují výnosy na základě úsilí nebo vstupů účetní jednotky vynaložených ke splnění
závazku k plnění (například spotřebovaných zdrojů, odpracovaných hodin, vynaložených nákladů, uplynulého
času nebo vynaložených strojových hodin) ve vztahu k celkovým očekávaným vstupům nezbytným ke splnění
daného závazku k plnění. Pokud jsou úsilí nebo vstupy účetní jednotky vynakládány rovnoměrně po celou dobu
plnění, může být vhodné, aby účetní jednotka vykazovala výnosy lineárně.

B19

Nedostatkem metod vstupů může být skutečnost, že nemusí
jednotky a převodem kontroly nad zbožím nebo službami na
vstupů vyloučit dopady veškerých vstupů, které v souladu s
nezachycují plnění účetní jednotky při převodu kontroly nad
metody vstupů založené na nákladech může být například
následujících okolností:

nutně existovat přímý vztah mezi vstupy účetní
zákazníka. Účetní jednotka proto musí z metody
cílem měření pokroku uvedeným v odstavci 39
zbožím nebo službami na zákazníka. Při použití
nezbytné provést úpravu ukazatele pokroku za

a) když vynaložené náklady nepřispívají k pokroku účetní jednotky směřujícímu ke splnění závazku k plnění.
Účetní jednotka by například nevykázala výnosy na základě vynaložených nákladů přiřaditelných
k významným neefektivním výdajům souvisejícím s plněním účetní jednotky, které se neodrazily ve smluvní
ceně (například náklady na neočekávané množství odpadového materiálu, práce nebo jiné zdroje, které byly
vynaloženy s cílem splnit závazek k plnění);
b) když vynaložené náklady nejsou úměrné pokroku účetní jednotky směřujícímu ke splnění závazku k plnění.
Za těchto okolností může být nejlepším zobrazením plnění účetní jednotky úprava metody vstupů tak, aby
byly výnosy vykazovány pouze v rozsahu těchto vynaložených nákladů. Důvěryhodným zobrazením plnění
účetní jednotky by mohlo být například vykázání výnosů v částce rovnající se nákladům na pořízení zboží
užitého ke splnění závazku k plnění, pokud účetní jednotka při uzavření smlouvy očekává, že budou splněny
všechny následující podmínky:
i)

zboží není odlišitelné;

ii) předpokládá se, že zákazník získá kontrolu nad zbožím podstatně dříve, než obdrží služby vztahující se
k tomuto zboží;
iii) náklady vynaložené na převáděné zboží jsou významné v poměru k celkovým očekávaným nákladům na
úplné splnění závazku k plnění a
iv) účetní jednotka získá zboží od třetí strany a významně se neangažuje při návrhu a výrobě tohoto zboží
(avšak jedná jako odpovědný subjekt v souladu s odstavci B34–B38).
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Prodej s právem na vrácení
B20

V některých smlouvách převádí účetní jednotka kontrolu nad produktem na zákazníka a poskytuje zákazníkovi
rovněž právo na vrácení produktu z různých důvodů (jako je například nespokojenost s produktem) a na to, aby
obdržel jakoukoli kombinaci následujících možností:
a) plnou nebo částečnou refundaci jakékoli uhrazené protihodnoty;
b) úvěr, který lze použít proti dlužným částkám nebo který bude dlužný účetní jednotce, a
c) jiný produkt výměnou.

B21

Aby mohla zaúčtovat převod produktů s právem na vrácení (a některé služby, které jsou poskytovány s tím, že
podléhají refundaci), musí účetní jednotka vzít v úvahu následující:
a) výnosy z převedených produktů v částce protihodnoty, na kterou má účetní jednotka dle vlastního očekávání
nárok (výnosy by proto nebyly vykázány u produktů, u nichž se předpokládá vrácení);
b) závazek vztahující se k refundaci a
c) aktivum (a odpovídající úpravu nákladů na prodej) vztahující se k jeho právu zpětně získat produkty od
zákazníků při úhradě závazku k refundaci.

B22

Příslib účetní jednotky, že bude připravena přijmout vrácený produkt v průběhu období pro vrácení, nesmí být
zaúčtován jako závazek k plnění navíc k závazku poskytnout refundaci.

B23

Účetní jednotka musí uplatnit požadavky uvedené v odstavcích 47–72 (včetně požadavků na omezující odhady
variabilní protihodnoty uvedené v odstavcích 56–58) při určování částky protihodnoty, na kterou má dle
vlastního očekávání nárok (tj. s výjimkou produktů, u nichž se předpokládá vrácení). U jakýchkoli již přijatých
nebo nárokovaných částek, na které účetní jednotka nemá dle vlastního očekávání nárok, účetní jednotka
nevykazuje výnosy při převodu produktů na zákazníka, musí však tyto již přijaté nebo nárokované částky vykázat
jako závazek k refundaci. Následně účetní jednotka na konci každého vykazovaného období aktualizuje své
posouzení částek, na které má dle vlastního očekávání nárok výměnou za převedené produkty, a upraví
transakční cenu, a tudíž i částky vykázaných výnosů.

B24

Účetní jednotka musí aktualizovat ocenění závazku k refundaci na konci každého vykazovaného období o změny
očekávání týkající se částky refundací. Účetní jednotka vykazuje odpovídající úpravy jako výnosy (nebo snížení
výnosů).

B25

Aktivum vykázané ve vztahu k právu účetní jednotky zpětně získat produkty od zákazníka při uhrazení závazku
k refundaci musí být prvotně oceněno odkazem na původní účetní hodnotu tohoto produktu (například zásoby)
sníženou o veškeré předpokládané náklady na zpětné získání těchto produktů (včetně potenciálních snížení
hodnoty vrácených produktů pro účetní jednotku). Na konci každého vykazovaného období musí účetní jednotka
aktualizovat ocenění daného aktiva vyplývající ze změny očekávání ohledně produktů, které mají být vráceny.
Účetní jednotka vykáže toto aktivum odděleně od závazku k refundaci.

B26

Pro účely použití tohoto standardu nejsou za vrácení považovány případy, kdy zákazník vymění jeden produkt za
jiný produkt stejného typu, kvality, stavu a ceny (například jedné barvy nebo velikosti za jinou).

B27

Smlouvy, podle nichž může zákazník vrátit vadný produkt výměnou za produkt funkční, musí být posuzovány
v souladu s návodem týkajícím se záruk uvedeným v odstavcích B28–B33.

Záruky
B28

Je běžné, že účetní jednotka poskytuje (v souladu se smlouvou, právním předpisem nebo svou běžnou obchodní
praxí) záruku v souvislosti s prodejem produktu (ať již zboží nebo služby). Povaha této záruky se může
u jednotlivých odvětví a smluv významně lišit. Některé záruky poskytují zákazníkovi ujištění, že příslušný
produkt bude fungovat tak, jak strany zamýšlely, protože je v souladu s dohodnutými specifikacemi. Jiné záruky
poskytují zákazníkovi kromě ujištění, že produkt je v souladu s dohodnutými specifikacemi, navíc i službu.
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B29

Pokud má zákazník možnost zakoupit záruku samostatně (například proto, že záruka je oceněna nebo sjednávána
samostatně), představuje tato záruka odlišitelnou službu, protože účetní jednotka přislíbí, že tuto službu poskytne
zákazníkovi k produktu, který má funkci uvedenou ve smlouvě, navíc. Za těchto okolností musí účetní jednotka
zaúčtovat tuto přislíbenou záruku jako závazek k plnění v souladu s odstavci 22–30 a alokovat část transakční
ceny na tento závazek k plnění v souladu s odstavci 73–86.

B30

Pokud zákazník nemá možnost zakoupit záruku samostatně, musí účetní jednotka tuto záruku zaúčtovat
v souladu s IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, pokud tato přislíbená záruka nebo část této
přislíbené záruky neposkytuje zákazníkovi službu navíc k ujištění, že produkt je v souladu s dohodnutými specifi
kacemi.

B31

Při posuzování toho, zda daná záruka poskytuje zákazníkovi službu navíc k ujištění, že produkt je v souladu
s dohodnutými specifikacemi, musí účetní jednotka zvážit například tyto faktory:
a) zda je záruka vyžadována právními předpisy – pokud je účetní jednotka na základě právních předpisů povinna
poskytnout záruku, existence těchto právních předpisů svědčí o tom, že přislíbená záruka nepředstavuje
závazek k plnění, protože takové požadavky zpravidla existují proto, aby chránily zákazníky před rizikem
nákupu vadných produktů;
b) délku období, na které se záruka vztahuje – čím delší je toto období, tím větší je pravděpodobnost, že
přislíbená záruka představuje závazek k plnění, protože je pravděpodobnější, že poskytuje službu navíc
k ujištění, že produkt je v souladu s dohodnutými specifikacemi;
c) povahu úkolů, které účetní jednotka přislíbí provést – pokud je nutné, aby účetní jednotka provedla určité
úkoly s cílem poskytnout ujištění, že produkt je v souladu s dohodnutými specifikacemi (například služba
zpětného zaslání vadného produktu), pak tyto úkoly pravděpodobně nevedou ke vzniku závazku k plnění.

B32

Pokud záruka nebo část záruky poskytuje zákazníkovi službu navíc k ujištění, že daný produkt je v souladu
s dohodnutými specifikacemi, představuje tato přislíbená služba závazek k plnění. Účetní jednotka proto musí
alokovat transakční cenu na tento produkt a na tuto službu. Pokud účetní jednotka přislíbí jak záruku typu
ujištění, tak záruku typu služby, avšak nemůže je adekvátně zaúčtovat samostatně, musí zaúčtovat obě tyto
záruky společně jako jediný závazek k plnění.

B33

Právní předpis, který vyžaduje, aby účetní jednotka zaplatila náhradu škody, pokud její produkty způsobí újmu
nebo škodu, nevede ke vzniku závazku k plnění. Výrobce může například prodávat produkty v jurisdikci, v níž
výrobce na základě právních předpisů odpovídá za jakékoli škody (například na osobním vlastnictví) způsobené
spotřebitelem, který výrobek používá k určenému účelu. Obdobně ke vzniku závazku k plnění nevede ani příslib
účetní jednotky, že odškodní zákazníka za závazky a škody vznikající na základě nároků vyplývajících z patentů,
autorských práv, ochranných známek nebo jiného porušení týkajícího se produktů účetní jednotky. Účetní
jednotka musí takové závazky zaúčtovat v souladu s IAS 37.

Přístupy v případě odpovědného subjektu a zástupce

B34

Pokud se na poskytování zboží nebo služeb zákazníkovi podílí jiná strana, musí účetní jednotka určit, zda je
podstatou jejího příslibu závazek k plnění, že bude poskytovat stanovené zboží nebo služby sama za sebe (tj.
účetní jednotka je odpovědným subjektem), nebo zda zajistí, aby toto zboží nebo služby poskytovala tato jiná
strana (tj. účetní jednotka je zástupcem).

B35

Účetní jednotka je odpovědným subjektem, pokud kontroluje přislíbené zboží nebo službu dříve, než je převede
na zákazníka. Účetní jednotka však nemusí nutně vystupovat jako odpovědný subjekt v případě, že získá právní
titul k produktu pouze na krátkou dobu, než je tento titul převeden na zákazníka. Účetní jednotka, která je na
základě smlouvy odpovědným subjektem, může splnit závazek k plnění sama za sebe nebo může pověřit jinou
stranu (například subdodavatele), aby jejím jménem splnila některé nebo všechny závazky k plnění. Pokud
závazek k plnění plní účetní jednotka, která je odpovědným subjektem, vykazuje tato účetní jednotka výnosy
v hrubé částce protihodnoty, na kterou jí dle jejího očekávání vzniká nárok výměnou za toto převedené zboží
nebo služby.
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B36

Účetní jednotka je zástupcem, pokud její závazek k plnění spočívá v zajištění poskytování zboží nebo služeb
jinou smluvní stranou. Pokud účetní jednotka, která je zástupcem, splňuje závazek k plnění, vykazuje výnosy
v částce veškerých poplatků nebo provizí, na které jí dle jejího očekávání vzniká nárok výměnou za to, že
zajistila, aby jiná strana poskytovala své zboží nebo služby. Poplatkem nebo provizí účetní jednotky by mohla být
čistá částka protihodnoty, kterou si účetní jednotka ponechá poté, co této jiné straně uhradí protihodnotu přijatou
výměnou za zboží nebo služby, které má tato strana poskytnout.

B37

Indikátory toho, že účetní jednotka je zástupcem (a proto nekontroluje zboží ani službu dříve, než jsou
poskytnuty zákazníkovi), jsou například následující skutečnosti:
a) za plnění smlouvy je primárně odpovědná jiná strana;
b) účetní jednotka není vystavena riziku snížení hodnoty zásob před tím nebo poté, co zákazník zboží objedná,
v průběhu dodávky nebo při vrácení zákazníkem;
c) účetní jednotka nemá možnost rozhodovat při stanovování ceny zboží nebo služeb jiné strany, a požitek,
který účetní jednotka může z tohoto zboží nebo služeb získat, je proto omezen;
d) protihodnota účetní jednotky má podobu provize a
e) účetní jednotka není vystavena úvěrovému riziku plynoucímu z pohledávek za zákazníkem za zboží nebo
služby jiné strany.

B38

Pokud závazky k plnění a smluvní práva účetní jednotky stanovené ve smlouvě převezme jiná účetní jednotka,
takže původní účetní jednotka již není povinna plnit závazek k plnění spočívající v převodu přislíbeného zboží
nebo služby na zákazníka (tj. účetní jednotka již nepůsobí jako odpovědný subjekt), nevykazuje účetní jednotka
výnosy plynoucí z tohoto závazku k plnění. Účetní jednotka namísto toho posoudí, zda má vykázat výnosy ze
splnění závazku k plnění spočívajícího v získání smlouvy pro tuto druhou stranu (tj. zda účetní jednotka působí
jako zástupce).

Opce zákazníka na další zboží nebo služby
B39

Opce zákazníka na získání dalšího zboží nebo služeb zdarma nebo se slevou mají mnoho podob, například
pobídky k prodeji, věrnostní odměny (nebo body) poskytované zákazníkům, opce na obnovení smlouvy nebo jiné
slevy na budoucí zboží nebo služby.

B40

Pokud účetní jednotka ve smlouvě poskytuje zákazníkovi opci na získání dalšího zboží nebo služeb, vzniká na
základě této opce závazek k plnění ze smlouvy pouze v případě, že tato opce poskytuje zákazníkovi hmotné
právo, které by nezískal, kdyby tuto smlouvu neuzavřel (například slevu, která zvyšuje rozsah slev, které jsou
obvykle poskytovány na dané zboží nebo služby danému typu zákazníků v dané zeměpisné oblasti nebo na
daném trhu). Pokud tato opce poskytuje zákazníkovi hmotné právo, zákazník de facto zaplatí účetní jednotce
předem za budoucí zboží nebo služby a účetní jednotka vykáže výnosy v okamžiku převodu tohoto budoucího
zboží nebo služeb nebo v okamžiku vypršení platnosti opce.

B41

Pokud má zákazník opci na získání dalšího zboží nebo služeb za cenu, která by odrážela samostatnou prodejní
cenu daného zboží nebo služby, tato opce mu neposkytuje hmotné právo, a to ani v případě, že opci lze uplatnit
pouze na základě uzavření předchozí smlouvy. V takových případech účetní jednotka učinila marketingovou
nabídku, kterou zaúčtuje v souladu s tímto standardem pouze v případě, že zákazník opci na nákup tohoto
dalšího zboží nebo služeb uplatní.

B42

Odstavec 74 vyžaduje, aby účetní jednotka alokovala transakční cenu na závazky k plnění na základě příslušné
samostatné prodejní ceny. Pokud tuto samostatnou prodejní cenu zákaznické opce na získání dalšího zboží nebo
služeb nelze zjistit přímo, účetní jednotka ji odhadne. Tento odhad musí odrážet slevu, kterou by zákazník získal,
kdyby opci uplatnil, upravenou o následující faktory:
a) jakoukoli slevu, kterou by zákazník získal, aniž by uplatnil opci, a
b) pravděpodobnost, že opce bude uplatněna.
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Pokud má zákazník hmotné právo získat budoucí zboží nebo služby, a toto zboží nebo služby se podobají
původnímu zboží nebo službám uvedeným ve smlouvě a jsou poskytovány v souladu s podmínkami původní
smlouvy, pak účetní jednotka může, jako vhodnou alternativu k odhadu samostatné prodejní ceny opce, alokovat
transakční cenu na zboží nebo služby, které jsou předmětem této opce, s odkazem na zboží nebo služby, které
měly být dle očekávání poskytnuty, a na jim odpovídající očekávanou protihodnotu. Tyto typy opcí se zpravidla
týkají prodloužení smlouvy.

Neuplatněná práva zákazníků
B44

V souladu s odstavcem 106 účetní jednotka poté, co obdržela od zákazníka platbu předem, vykáže smluvní
závazek v částce této platby předem, vztahující se k jejímu závazku k plnění spočívajícímu v převodu zboží nebo
služeb v budoucnosti nebo v připravenosti je převést. Účetní jednotka musí odúčtovat tento smluvní závazek
(a vykázat výnos), když převádí toto zboží nebo služby, a plní tak svůj závazek k plnění.

B45

Nevratná platba předem, kterou zákazník poskytne účetní jednotce, dává zákazníkovi právo obdržet zboží nebo
službu v budoucnosti (a ukládá účetní jednotce povinnost být připravena toto zboží nebo službu převést).
Zákazníci však nemusí uplatnit všechna svá smluvní práva. Tato neuplatněná práva jsou často označována jako
nevyužité služby.

B46

Pokud účetní jednotka očekává, že bude mít nárok na částku za nevyužité služby týkající se smluvního závazku,
musí tuto očekávanou částku za nevyužité služby vykázat jako výnosy v poměru k rozložení práv, která zákazník
uplatnil. Pokud účetní jednotka neočekává, že bude mít nárok na částku za nevyužité služby, musí tuto
očekávanou částku za nevyužité služby vykázat jako výnosy, když přestane být pravděpodobné, že zákazník svá
zbývající práva uplatní. Aby účetní jednotka zjistila, zda očekává, že bude mít nárok na částku nevyužité služby,
musí zvážit požadavky uvedené v odstavcích 56–58 o omezujících odhadech variabilní protihodnoty.

B47

Účetní jednotka vykáže závazek (a nikoli výnos) v případě jakékoli přijaté protihodnoty přiřaditelné neuplatněným
právům zákazníka, kterou je účetní jednotka povinna poukázat jiné straně, například orgánu státní správy
v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se majetku, ke kterému se nikdo nehlásí.

Nevratné poplatky hrazené předem (a některé související náklady)
B48

U některých smluv účtuje účetní jednotka zákazníkovi v době uzavření smlouvy nebo blízko této doby nevratný
poplatek hrazený předem. Jedná se například o vstupní poplatky u smluv o členství ve fitness centru, aktivační
poplatky u telekomunikačních smluv, zřizovací poplatky u některých smluv o poskytování služeb a počáteční
poplatky u některých dodavatelských smluv.

B49

K identifikaci závazků k plnění u takovýchto smluv musí účetní jednotka posoudit, zda se tento poplatek vztahuje
k převodu přislíbeného zboží nebo služby. V mnoha případech platí, že i když se nevratný poplatek hrazený
předem vztahuje k činnosti, kterou je účetní jednotka povinna vykonat v době uzavření smlouvy nebo blízko této
doby, aby došlo ke splnění této smlouvy, výsledkem této činnosti není převod přislíbeného zboží nebo služby na
zákazníka (viz odstavec 25). Poplatek hrazený předem představuje v tomto případě zálohu na zboží nebo služby
poskytnuté v budoucnosti, a proto by byl vykázán jako výnos v okamžiku, kdy bude toto zboží nebo služby
v budoucnosti poskytnuty. Období vykazování výnosů přesáhne počáteční smluvní období, pokud účetní
jednotka poskytuje zákazníkovi opci obnovit smlouvu, a zákazníkovi z této opce vyplývá hmotné právo
v souladu s odstavcem B40.

B50

Pokud se nevratný poplatek hrazený předem vztahuje ke zboží nebo službě, musí účetní jednotka vyhodnotit, zda
toto zboží nebo službu zaúčtuje jako samostatný závazek k plnění v souladu s odstavci 22–30.

B51

Účetní jednotka může účtovat nevratný poplatek částečně jako kompenzaci nákladů vynaložených na vypracování
smlouvy (nebo jiných administrativních úkonů popsaných v odstavci 25). Pokud tyto zřizovací činnosti neplní
závazek k plnění, účetní jednotka tyto činnosti (a související náklady) při měření pokroku v souladu
s odstavcem B19 nezohlední. Je tomu tak proto, že náklady na zřizovací činnosti nepředstavují převod služeb na
zákazníka. Účetní jednotka posoudí, zda náklady vynaložené na vypracování smlouvy mají za následek vznik
aktiva, které musí být vykázáno v souladu s odstavcem 95.
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Poskytování licencí
B52

Licence poskytuje zákazníkovi práva na duševní vlastnictví účetní jednotky. Licence na duševní vlastnictví mohou
mimo jiné zahrnovat:
a) software a technologie;
b) filmy, hudbu a další formy médií a zábavy;
c) koncese a
d) patenty, ochranné známky a autorská práva.

B53

Kromě příslibu poskytnutí licence zákazníkovi může účetní jednotka rovněž přislíbit, že na zákazníka převede jiné
zboží nebo služby. Tyto přísliby mohou být výslovně uvedeny ve smlouvě nebo mohou vyplývat z běžné
obchodní praxe účetní jednotky, zveřejněných zásad nebo konkrétních oznámení (viz odstavec 24). Stejně jako
u jiných typů smluv, kdy smlouva se zákazníkem zahrnuje příslib poskytnout licenci spolu s dalším přislíbeným
zbožím nebo službami, použije účetní jednotka pro identifikaci jednotlivých závazků k plnění ve smlouvě
odstavce 22–30.

B54

Pokud příslib poskytnutí licence není odlišitelný od jiného přislíbeného zboží nebo služeb ve smlouvě v souladu
s odstavci 26–30, musí účetní jednotka zaúčtovat příslib poskytnutí licence a tohoto jiného přislíbeného zboží
nebo služby společně jako jediný závazek k plnění. Příklady licencí, které nejsou odlišitelné od jiného zboží nebo
služby přislíbených ve smlouvě, zahrnují následující:
a) licence, která tvoří součást hmotného zboží a která je nedílnou součástí funkčnosti tohoto zboží, a
b) licence, kterou může zákazník využívat pouze ve spojení se související službou (například online služba
poskytovaná účetní jednotkou, která prostřednictvím poskytnutí licence umožňuje zákazníkovi přístup
k obsahu).

B55

Pokud licence není odlišitelná, musí účetní jednotka použít odstavce 31–38, aby určila, zda je závazek k plnění
(který zahrnuje přislíbenou licenci) závazkem k plnění, který je plněn průběžně, nebo závazkem k plnění, který je
splněn jednorázově.

B56

Pokud se příslib poskytnout licenci liší od přislíbeného zboží nebo služeb ve smlouvě, a představuje proto
samostatný závazek k plnění, musí účetní jednotka určit, zda licence přechází na zákazníka jednorázově nebo
průběžně. Při určování této skutečnosti musí účetní jednotka zvážit, zda povaha příslibu účetní jednotky
poskytnout zákazníkovi licenci spočívá v tom, že zákazníkovi poskytne buď:
a) právo na přístup k duševnímu vlastnictví účetní jednotky tak, jak existuje v průběhu licenčního období; nebo
b) právo na využití duševního vlastnictví účetní jednotky tak, jak existuje v okamžiku, kdy je licence poskytnuta.

Určení povahy příslibu účetní jednotky
B57

Pro určení toho, zda příslib účetní jednotky poskytnout licenci poskytuje zákazníkovi buď právo na přístup
k duševnímu vlastnictví účetní jednotky, nebo právo na využití duševního vlastnictví účetní jednotky, účetní
jednotka posoudí, zda zákazník může řídit využívání licence a získat z ní v podstatě veškerý zbývající prospěch
v okamžiku, kdy je licence poskytnuta. Zákazník nemůže řídit využívání licence a získat z ní v podstatě veškerý
zbývající prospěch v okamžiku, kdy je licence poskytnuta, pokud dojde ke změně duševního vlastnictví, k němuž
má zákazník práva, v průběhu licenčního období. Ke změně duševního vlastnictví (což ovlivní posouzení účetní
jednotky z hlediska toho, kdy zákazník licenci kontroluje) dojde v případě, že účetní jednotka své duševní
vlastnictví i nadále využívá a provozuje činnosti, které významně ovlivní duševní vlastnictví, k němuž má
zákazník práva. V těchto případech poskytuje licence zákazníkovi právo na přístup k duševnímu vlastnictví účetní
jednotky (viz odstavec B58). Naproti tomu zákazník může řídit využívání licence a získat z ní v podstatě veškerý
zbývající prospěch v okamžiku, kdy je licence poskytnuta, pokud nedojde ke změně duševního vlastnictví,
k němuž má zákazník práva (viz odstavec B61). V těchto případech jakékoli činnosti provedené účetní jednotkou
pouze změní své vlastní aktivum (tj. podkladové duševní vlastnictví), což může ovlivnit schopnost účetní jednotky
poskytovat licence v budoucnosti; tyto činnosti by však neovlivnily určení toho, co licence poskytuje nebo co
zákazník kontroluje.
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Příslib účetní jednotky při poskytování licence má povahu příslibu poskytnout právo na přístup k duševnímu
vlastnictví účetní jednotky, pokud jsou splněna všechna následující kritéria:
a) smlouva vyžaduje nebo zákazník přiměřeně očekává, že účetní jednotka bude provádět činnosti, které
významně ovlivní duševní vlastnictví, k němuž má zákazník práva (viz odstavec B59);
b) práva poskytnutá na základě licence zákazníka přímo vystavují případným pozitivním nebo negativním
dopadům činnosti účetní jednotky uvedeným v odst. B58 písm. a) a
c) výsledkem těchto činností není převod zboží nebo služby na zákazníka v průběhu provádění těchto činností
(viz odstavec 25).

B59

Faktory, které mohou naznačovat, že by zákazník mohl přiměřeně očekávat, že účetní jednotka bude provádět
činnosti, které významně ovlivní duševní vlastnictví, zahrnují běžnou obchodní praxi účetní jednotky, zveřejněná
pravidla nebo konkrétní oznámení. Dalším, i když ne rozhodujícím náznakem toho, že by zákazník mohl
přiměřeně očekávat, že účetní jednotka bude takové činnosti provádět, je i existence sdíleného hospodářského
zájmu (například licenčního poplatku založeného na prodeji) mezi účetní jednotkou a zákazníkem, který se
vztahuje k duševnímu vlastnictví, k němuž má zákazník práva.

B60

Pokud jsou splněna kritéria uvedená v odstavci B58, zaúčtuje účetní jednotka příslib poskytnout licenci jako
závazek k plnění plněný průběžně, protože zákazník bude současně přijímat a spotřebovávat požitek plynoucí
z plnění poskytovaného účetní jednotkou, které spočívá v poskytnutí přístupu k jejímu duševnímu vlastnictví,
a to současně s tím, jak účetní jednotka toto plnění poskytuje (viz odst. 35 písm. a)). Účetní jednotka použije
odstavce 39–45 pro výběr vhodné metody měření svého pokroku směrem k úplnému splnění tohoto závazku
plnění, který spočívá v poskytnutí tohoto přístupu.

B61

Pokud kritéria v odstavci B58 splněna nejsou, spočívá povaha příslibu účetní jednotky v poskytnutí práva na
využívání duševního vlastnictví účetní jednotky tak, jak toto duševní vlastnictví existuje (ve smyslu formy
a funkce) v okamžiku, kdy je licence poskytnuta zákazníkovi. To znamená, že zákazník může řídit využívání dané
licence a získat z ní v podstatě veškerý zbývající prospěch v okamžiku, kdy dochází k přechodu licence. Účetní
jednotka zaúčtuje příslib poskytnout práva využívat duševní vlastnictví účetní jednotky jako závazek k plnění
splněný jednorázově. Účetní jednotka použije odstavec 38 ke stanovení okamžiku, kdy licence přechází na
zákazníka. Výnosy však nelze vykázat v případě licence, která poskytuje právo využívat duševní vlastnictví účetní
jednotky před začátkem období, v němž zákazník může využívat licenci a získat z ní prospěch. Pokud například
období platnosti softwarové licence začne dříve, než účetní jednotka zákazníkovi poskytne (nebo jinak zpřístupní)
kód, který zákazníkovi umožní tento software ihned používat, nevykáže účetní jednotka výnos dříve, než bude
tento kód poskytnut (nebo jinak zpřístupněn).

B62

Při určování, zda licence poskytuje právo na přístup k duševnímu vlastnictví účetní jednotky nebo právo na
využití duševního vlastnictví účetní jednotky, nebere účetní jednotka v úvahu následující faktory:
a) omezení z hlediska času, zeměpisné oblasti nebo využití – tato omezení definují atributy přislíbené licence,
nikoli to, zda účetní jednotka splňuje svůj závazek k plnění jednorázově nebo průběžně;
b) záruky poskytnuté účetní jednotkou, že má platný patent na duševní vlastnictví a že bude tento patent chránit
proti neoprávněnému používání – příslib chránit práva k patentu nepředstavuje závazek k plnění, protože
ochrana patentu chrání hodnotu duševního vlastnictví účetní jednotky a poskytuje zákazníkovi ujištění, že
převedená licence splňuje specifikace licence přislíbené ve smlouvě.

Licenční poplatky založené na prodeji nebo na využívání
B63

Bez ohledu na požadavky uvedené v odstavcích 56–59 vykazuje účetní jednotka výnosy z licenčních poplatků
založených na prodeji nebo na využívání přislíbených výměnou za licenci k duševnímu vlastnictví, pouze až
nastane (tak jak nastane) pozdější z následujících událostí:
a) dojde k následnému prodeji nebo využívání a
b) dojde ke splnění (nebo k částečnému splnění) závazku k plnění, na nějž byly alokovány některé nebo všechny
licenční poplatky založené na prodeji nebo na využívání.
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Dohody o zpětném odkupu
B64

Dohoda o zpětném odkupu je smlouva, na jejímž základě účetní jednotka prodává aktivum a rovněž přislibuje
zpětný odkup tohoto aktiva nebo na něj má opci (buď ve stejné, nebo v jiné smlouvě). Zpětně odkoupené
aktivum může být totéž aktivum, které bylo zákazníkovi původně prodáno, aktivum, které je v podstatě stejné
jako toto aktivum, nebo jiné aktivum, jehož je původně prodané aktivum součástí.

B65

Dohody o zpětném odkupu mají obvykle tři podoby:
a) závazek účetní jednotky ke zpětnému odkupu (dohoda o budoucím zpětném odkupu);
b) právo účetní jednotky na zpětný odkup (kupní opce) a
c) závazek účetní jednotky ke zpětnému odkupu na žádost zákazníka (prodejní opce).
Dohoda o budoucím zpětném odkupu nebo kupní opce

B66

Pokud má účetní jednotka závazek nebo právo dané aktivum zpětně odkoupit (dohoda o budoucím zpětném
odkupu nebo kupní opce), nezískává zákazník kontrolu nad tímto aktivem, protože zákazníkova schopnost řídit
využívání tohoto aktiva a získat z něho v podstatě veškerý zbývající prospěch je omezena bez ohledu na to, že
dané aktivum může fyzicky držet. V důsledku toho musí účetní jednotka tuto smlouvu zaúčtovat jedním
z následujících způsobů:
a) jako leasing v souladu s IAS 17 Leasingy, pokud účetní jednotka může nebo musí dané aktivum zpětně
odkoupit za částku, která je nižší než původní prodejní cena tohoto aktiva; nebo
b) jako dohodu o financování v souladu s odstavcem B68, pokud účetní jednotka může nebo musí dané aktivum
zpětně odkoupit za částku, která je rovna původní prodejní ceně tohoto aktiva nebo je vyšší.

B67

Při porovnání ceny zpětného odkupu s prodejní cenou musí účetní jednotka vzít v úvahu časovou hodnotu
peněz.

B68

Pokud je dohoda o zpětném odkupu dohodou o financování, musí účetní jednotka dané aktivum nadále
vykazovat a musí vykázat i finanční závazek z jakékoli protihodnoty přijaté od zákazníka. Účetní jednotka musí
vykázat rozdíl mezi částkou protihodnoty přijatou od zákazníka a částkou protihodnoty, která má být poskytnuta
zákazníkovi jako úrok a, pokud je to relevantní, jako náklady na zpracování nebo držení (například pojištění).

B69

Pokud opce vyprší, aniž by byla uplatněna, musí účetní jednotka odúčtovat závazek a vykázat výnosy.

Prodejní opce
B70

Pokud má účetní jednotka závazek dané aktivum na žádost zákazníka zpětně odkoupit (prodejní opce) za cenu,
která je nižší než původní prodejní cena tohoto aktiva, musí účetní jednotka při uzavření smlouvy zvážit, zda má
zákazník významnou ekonomickou pobídku k uplatnění tohoto práva. Důsledkem uplatnění tohoto práva
zákazníkem je, že zákazník účetní jednotce fakticky uhradí protihodnotu za právo využívat po určitou dobu
konkrétní aktivum. Pokud má tedy zákazník významnou ekonomickou pobídku k uplatnění tohoto práva, musí
účetní jednotka tuto smlouvu zaúčtovat jako leasing v souladu s IAS 17.

B71

K určení toho, zda má zákazník významnou ekonomickou pobídku k uplatnění svého práva, zohlední účetní
jednotka různé faktory, včetně vztahu ceny zpětného odkupu k očekávané tržní hodnotě daného aktiva k datu
zpětného odkupu a k času, který uplyne do doby, než toto právo vyprší. Pokud se například předpokládá, že cena
zpětného odkupu významně převýší tržní hodnotu daného aktiva, může to svědčit o tom, že daný zákazník má
významnou ekonomickou pobídku k uplatnění této prodejní opce.

B72

Pokud zákazník nemá významnou ekonomickou pobídku k uplatnění svého práva za cenu, která je nižší než
původní prodejní cena, zaúčtuje účetní jednotka tuto dohodu tak, jako by se jednalo o prodej produktu s právem
na vrácení, jak je uvedeno v odstavcích B20–B27.

B73

Pokud je cena zpětného odkupu stejná nebo vyšší než původní prodejní cena a převyšuje očekávanou tržní
hodnotu tohoto aktiva, je smlouva de facto dohodou o financování, a zaúčtuje se proto způsobem uvedeným
v odstavci B68.
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B74

Pokud je cena zpětného odkupu stejná nebo vyšší než původní prodejní cena a stejná nebo nižší než očekávaná
tržní hodnota tohoto aktiva a zákazník nemá významnou ekonomickou pobídku k uplatnění svého práva,
zaúčtuje účetní jednotka tuto dohodu tak, jako by se jednalo o prodej produktu s právem na vrácení, jak je
uvedeno v odstavcích B20–B27.

B75

Při porovnávání ceny zpětného odkupu s prodejní cenou musí účetní jednotka vzít v úvahu časovou hodnotu
peněz.

B76

Pokud opce vyprší, aniž by byla uplatněna, účetní jednotka závazek odúčtuje a vykáže výnosy.

Konsignační ujednání
B77

Pokud účetní jednotka dodává produkt jiné straně (například prodejci nebo distributorovi) za účelem jeho prodeje
koncovým zákazníkům, vyhodnotí, zda tato druhá strana získala v tomto okamžiku kontrolu nad daným
produktem. Produkt, který byl doručen jiné straně, může být předmětem konsignačního ujednání, pokud tato
druhá strana nezískala kontrolu nad tímto produktem. V souladu s touto skutečností nesmí účetní jednotka
vykázat výnos při dodání produktu jiné straně, pokud je tento produkt držen jako konsignační zásoba.

B78

Indikátory toho, že ujednání je ujednáním konsignačním, zahrnují mimo jiné následující faktory:
a) produkt je kontrolován účetní jednotkou, dokud nenastane určitá událost, například že prodejce prodá
produkt zákazníkovi, nebo dokud nevyprší dané časové období;
b) účetní jednotka může vyžadovat vrácení produktu nebo jeho převod třetí straně (například jinému prodejci) a
c) prodejce nemá nepodmíněný závazek zaplatit za daný produkt (ačkoli může mít povinnost uhradit zálohu).
Ujednání typu bill-and-hold

B79

Ujednání typu bill-and-hold je smlouva, na jejímž základě účetní jednotka fakturuje zákazníkovi produkt, avšak
zachová si fyzickou držbu tohoto produktu až do doby převodu tohoto produktu na zákazníka v určitém
okamžiku v budoucnosti. Zákazník může například požadovat, aby účetní jednotka takovou smlouvu uzavřela,
protože zákazník nemá pro daný produkt dostatek volného místa nebo kvůli zpoždění ve výrobních plánech
zákazníka.

B80

Účetní jednotka určí, kdy splnila svůj závazek k plnění spočívající v převodu produktu, a to na základě
posouzení, kdy zákazník získal kontrolu nad tímto produktem (viz odstavec 38). U některých smluv k převodu
kontroly dochází buď v okamžiku, kdy je produkt dodán do prostor zákazníka nebo kdy je expedován
v závislosti na podmínkách smlouvy (včetně dodacích a přepravních podmínek). U některých smluv však může
zákazník získat kontrolu nad produktem i přesto, že tento produkt zůstane ve fyzické držbě účetní jednotky.
V takovém případě má zákazník schopnost řídit využívání tohoto produktu a získat v podstatě veškerý zbývající
prospěch z tohoto produktu, přestože se rozhodl, že neuplatní své právo na převzetí fyzické držby tohoto
produktu. V důsledku této skutečnosti nemá účetní jednotka nad tímto produktem kontrolu. Účetní jednotka však
namísto toho poskytuje zákazníkovi služby spojené s úschovou tohoto jeho aktiva.

B81

Aby zákazník získal kontrolu nad produktem v souladu s ujednáním typu bill-and-hold, musí být kromě
uplatnění požadavků uvedených v odstavci 38 splněna všechna následující kritéria:
a) musí existovat podstatný důvod pro ujednání typu bill-and-hold (toto ujednání si například vyžádá zákazník);
b) produkt musí být samostatně rozlišen s tím, že náleží zákazníkovi;
c) produkt musí být aktuálně připraven k fyzickému převodu na zákazníka a
d) účetní jednotka nesmí mít možnost produkt využívat nebo ho přesměrovat na jiného zákazníka.

B82

Pokud účetní jednotka vykazuje výnosy za prodej produktu na základě ujednání typu bill-and-hold, musí
zohlednit, zda má zbývající závazky k plnění (týkající se například služeb spojených s úschovou) v souladu
s odstavci 22–30, na které musí alokovat část transakční ceny v souladu s odstavci 73–86.
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Přijetí zákazníkem
B83

V souladu s odst. 38 písm. e) může přijetí aktiva zákazníkem nasvědčovat tomu, že zákazník získal kontrolu nad
tímto aktivem. Ustanovení o přijetí zákazníkem umožňují zákazníkovi, aby odstoupil od smlouvy, nebo aby
požadoval od účetní jednotky přijetí nápravných opatření, pokud dané zboží nebo služba není v souladu
s dohodnutými specifikacemi. Účetní jednotka musí tato ustanovení zohlednit při určování, kdy zákazník získá
kontrolu nad daným zbožím nebo službou.

B84

Pokud je účetní jednotka schopna objektivně určit, že kontrola nad zbožím nebo službou byly na zákazníka
převedeny v souladu se specifikacemi dohodnutými ve smlouvě, pak přijetí zákazníkem představuje formalitu,
která neovlivní určení okamžiku, kdy zákazník dle účetní jednotky získal kontrolu nad daným zbožím nebo
službou. Pokud je například ustanovení o přijetí zákazníkem založeno na dodržení stanovených velikostních
a váhových charakteristik, měla by být účetní jednotka schopná určit, zda byla tato kritéria splněna, ještě dříve
než obdrží potvrzení, že zákazník zboží přijal. Jako důkaz, že dané zboží nebo služba poskytnuté zákazníkovi
jsou v souladu se specifikacemi dohodnutými ve smlouvě, mohou posloužit zkušenosti účetní jednotky se
smlouvami na podobné zboží nebo služby. Pokud jsou výnosy vykázány ještě dříve, než zákazník zboží přijme,
musí účetní jednotka i přesto posoudit, zda existují nějaké zbývající závazky k plnění (např. instalace zařízení),
a vyhodnotit, zda je má zaúčtovat samostatně.

B85

Pokud však účetní jednotka není schopna objektivně určit, že zboží nebo služba poskytnutá zákazníkovi je
v souladu se specifikacemi dohodnutými ve smlouvě, pak by účetní jednotka nebyla schopna dospět k závěru, že
zákazník získal kontrolu, dokud neobdrží doklad o přijetí zákazníkem. Je tomu tak proto, že účetní jednotka za
těchto okolností není schopna stanovit, zda má zákazník schopnost řídit využívání tohoto zboží nebo služby
a získat v podstatě veškerý zbývající prospěch z tohoto zboží nebo služby.

B86

Pokud účetní jednotka dodá zákazníkovi produkty na zkoušku nebo pro účely hodnocení a zákazník není před
uplynutím tohoto zkušebního období povinen hradit žádnou protihodnotu, není kontrola nad produktem
převedena na zákazníka, dokud nedojde buď k přijetí produktu zákazníkem, nebo k uplynutí zkušebního období.
Zveřejňování rozčleněných výnosů

B87

Odstavec 114 vyžaduje, aby účetní jednotka členila výnosy ze smluv se zákazníky do kategorií, které zachycují,
jak jsou povaha, částky, čas a nejistota výnosů a peněžních toků ovlivněny ekonomickými faktory. V důsledku
toho je míra, do níž jsou příjmy účetní jednotky členěny pro účely tohoto zveřejňování, závislá na skutečnostech
a okolnostech, které se týkají smluv účetní jednotky se zákazníky. U některých účetních jednotek může být
nezbytné, aby ke splnění cíle členění výnosů uvedeného v odstavci 114 používaly více typů kategorií. Jiné účetní
jednotky mohou tento cíl splnit, pokud budou při členění výnosů používat pouze jeden typ kategorie.

B88

Při výběru typu kategorie (nebo kategorií) pro členění výnosů musí účetní jednotka vzít v úvahu, jak mají být
informace o výnosech účetní jednotky prezentovány pro jiné účely, včetně všech následujících účelů:
a) zveřejňování prezentovaná mimo účetní závěrku (například ve zveřejnění výsledků, výročních zprávách nebo
ve zprávách pro investory);
b) informace pravidelně přezkoumávané vedoucí osobou s provozní rozhodovací pravomocí za účelem vyhodno
cování finanční výkonnosti provozních segmentů a
c) jiné informace, které jsou podobné typům informací uvedených v odst. B88 písm. a) a b) a které účetní
jednotka nebo uživatelé účetní závěrky účetní jednotky používají k vyhodnocení finanční výkonnosti účetní
jednotky nebo k rozhodování o přidělení zdrojů.

B89

Příklady kategorií, které by mohly být vhodné, zahrnují mimo jiné všechny následující kategorie:
a) typ zboží nebo služby (například významné druhy produktů);
b) zeměpisná oblast (například země nebo region);
c) trh nebo typ zákazníka (například státní a nestátní zákazníci);
d) typ smlouvy (například smlouvy s pevně stanovenou cenou a smlouvy o dodávce materiálu a provedení práce);
e) trvání smlouvy (například krátkodobé a dlouhodobé smlouvy);
f) čas převodu zboží nebo služeb (například výnosy ze zboží nebo služeb převedené na zákazníka jednorázově
a výnosy ze zboží nebo služeb převáděné průběžně) a
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g) prodejní kanály (například prodej zboží přímo spotřebitelům a prodej zboží přes prostředníky).
Dodatek C
Datum účinnosti a přechodná ustanovení
Tento dodatek je nedílnou součástí tohoto standardu a má stejnou platnost jako ostatní části tohoto standardu.
DATUM ÚČINNOSTI
C1

Účetní jednotka použije tento standard pro účetní období počínající dnem 1. ledna 2018 nebo později. Dřívější
použití je povoleno. Pokud se účetní jednotka rozhodne pro použití tohoto standardu dříve, musí tuto skutečnost
zveřejnit.

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
C2

Pro účely přechodných ustanovení uvedených v odstavcích C3–C8:
a) se datem prvotní aplikace rozumí počátek vykazovaného období, ve kterém účetní jednotka poprvé uplatní
tento standard, a
b) dokončenou smlouvou se rozumí smlouva, u které účetní jednotka převedla veškeré zboží nebo služby identifi
kované v souladu s IAS 11 Smlouvy o zhotovení, IAS 18 Výnosy a s příslušnými interpretacemi.

C3

Účetní jednotka použije tento standard s využitím jedné ze dvou následujících metod:
a) retrospektivně na každé předchozí vykazované období prezentované v souladu s IAS 8 Účetní pravidla, změny
v účetních odhadech a chyby a s využitím zjednodušení uvedených v odstavci C5; nebo
b) retrospektivně s kumulativním dopadem prvotní aplikace tohoto standardu vykázaným k datu prvotní
aplikace v souladu s odstavci C7–C8.

C4

Aniž jsou dotčeny požadavky odstavce 28 IAS 8, platí, že při prvním použití tohoto IFRS musí účetní jednotka
prezentovat kvantitativní informace požadované podle odst. 28 písm. f) IAS 8 pouze za roční období bezpro
středně předcházející prvnímu ročnímu období, na něž je tento standard použit (dále jen „bezprostředně předchá
zející období“) a pouze v případě, že účetní jednotka aplikuje tento standard retrospektivně v souladu s odst. C3
písm. a). Účetní jednotka může také prezentovat tyto informace za běžné období nebo za dřívější srovnatelné
období, není však povinna tak učinit.

C5

Použije-li účetní jednotka tento standard retrospektivně v souladu s odst. C3 písm. a), může využít jedno nebo
více následujících praktických zjednodušení:
a) u dokončených smluv nemusí účetní jednotka přepracovávat smlouvy, které začínají i končí v témže ročním
vykazovaném období;
b) u dokončených smluv, které mají variabilní protihodnotu, může účetní jednotka použít transakční cenu k datu,
kdy byla smlouva uzavřena, a nikoli odhadovat částky variabilní protihodnoty ve srovnatelných vykazovaných
obdobích, a
c) u všech vykazovaných období prezentovaných před datem prvotní aplikace nemusí účetní jednotka
zveřejňovat částky transakční ceny přidělené na zbývající závazky k plnění ani vysvětlení toho, kdy očekává, že
vykáže tuto částku do výnosů (viz odstavec 120).

C6

U všech praktických zjednodušení uvedených v odstavci C5, které účetní jednotka využívá, musí dané
zjednodušení uplatňovat konzistentně u všech smluv ve všech prezentovaných vykazovaných obdobích. Účetní
jednotka navíc musí zveřejnit všechny následující informace:
a) zjednodušení, která byla využita, a
b) v přiměřeně možném rozsahu kvalitativní posouzení odhadovaného dopadu použití těchto jednotlivých
zjednodušení.

C7

Pokud se účetní jednotka rozhodne použít tento standard retrospektivně v souladu s odst. C3 písm. b), vykáže
kumulativní dopad prvotního použití tohoto standardu jako úpravu počátečního zůstatku nerozděleného zisku
(nebo jiné složky vlastního kapitálu podle toho, jak to bude vhodné) ročního vykazovaného období, které
zahrnuje datum prvotní aplikace. Podle této metody přechodu je účetní jednotka povinna aplikovat tento standard
retrospektivně pouze na smlouvy, které nejsou k datu prvotní aplikace dokončenými smlouvami (například
1. ledna 2018 pro účetní jednotku, jejíž účetní období končí 31. prosince).
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U vykazovaných období, která zahrnují datum prvotní aplikace, musí účetní jednotka poskytnout obě následující
zveřejnění dalších informací v případě, že tento standard uplatňuje retrospektivně v souladu s odst. C3 písm. b):
a) částky, jimiž jsou ovlivněny jednotlivé řádkové položky účetní závěrky v běžném vykazovaném období při
aplikaci tohoto standardu v porovnání s IAS 11, IAS 18 a s příslušnými interpretacemi, které byly účinné před
touto změnou, a
b) vysvětlení důvodů významných změn uvedených v odst. C8 písm. a).
Odkazy na IFRS 9

C9

Pokud účetní jednotka použije tento standard, avšak nepoužije dosud IFRS 9 Finanční nástroje, považuje se každý
odkaz v tomto standardu na IFRS 9 za odkaz na IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování.

ZRUŠENÍ PLATNOSTI JINÝCH STANDARDŮ
C10

Tímto standardem se nahrazují tyto standardy:
a) IAS 11 Smlouvy o zhotovení;
b) IAS 18 Výnosy;
c) IFRIC 13 Zákaznické věrnostní programy;
d) IFRIC 15 Smlouvy o zhotovení nemovitostí;
e) IFRIC 18 Převody aktiv od zákazníků a
f) SIC-31 Výnosy – barterové transakce zahrnující reklamní služby.
Dodatek D
Změny jiných standardů

Tento Dodatek popisuje změny jiných standardů, které provedla IASB po dokončení standardu IFRS 15.
Tato tabulka uvádí změny následujících odkazů v dalších standardech.

Stávající odkaz na

IAS 18 Výnosy nebo IAS 18

IAS 11 Smlouvy o zhotovení nebo
IAS 11

je součástí stan
dardu

obsažený v

IFRS 4

odst. 4 písm. a) a c), odst. B18
písm. h)

IAS 16

odstavci 68 A

IAS 39

odstavci AG2

IAS 40

odst. 3 písm. b)

SIC-32

odstavci 6

se mění v odkaz na

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákaz
níky nebo IFRS 15

IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví
Doplňuje se nový odstavec 39X.
DATUM ÚČINNOSTI

…
39X

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byl zrušen odstavec D24 a jeho
související nadpis a doplněny nové odstavce D34–D35 a jejich související nadpisy. Účetní jednotka použije tyto
změny, jakmile použije IFRS 15.

V dodatku D se doplňují nové odstavce D34–D35 a jejich související nadpisy.
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Výnosy
D34

Jednotka přecházející na IFRS poprvé může použít přechodná ustanovení podle odstavce C5 standardu
IFRS 15. V těchto odstavcích musí být odkazy na „datum prvotní aplikace“ vykládány jako počátek prvního
vykazovaného období podle IFRS. Pokud se jednotka přecházející na IFRS poprvé rozhodne použít tato
přechodná ustanovení, musí použít rovněž odstavec C6 standardu IFRS 15.

D35

Jednotka přecházející na IFRS poprvé není povinna přepracovávat smlouvy, které byly uzavřeny před
zahájením nejbližšího vykazovaného období. Dokončenou smlouvou se rozumí smlouva, u které účetní
jednotka převedla všechno zboží nebo služby identifikované v souladu s předchozími všeobecně přijímanými
účetními zásadami (GAAP).

IFRS 3 Podnikové kombinace
Odstavec 56 se mění takto a doplňuje se nový odstavec 64K.
Podmíněné závazky
56.

Po prvotním zaúčtování, a dokud závazek není vypořádán, zrušen nebo nevyprší, nabyvatel ocení podmíněný
závazek vykázaný v podnikové kombinaci:
a) částkou, která by byla vykázána v souladu s IAS 37; nebo
b) prvotně zaúčtovanou částkou sníženou, pokud je to relevantní, o kumulovanou částku příjmů vykázanou
v souladu se zásadami IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, je-li vyšší.
Tento požadavek se nevztahuje na smlouvy účtované podle IAS 39.
…
Datum účinnosti
…

64K

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byl změněn odstavec 56. Účetní
jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

IFRS 4 Pojistné smlouvy
Doplňuje se nový odstavec 41G.
DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

…
41G

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny odst. 4 písm. a) a c),
odstavec B7, odst. B18 písm. h) a odstavec B21. Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

V dodatku B se mění odstavce B7 a B21.
Platby v naturáliích
…
B7

Aplikace IFRS na smlouvy popsané v odstavci B6 pravděpodobně nebude více zatěžující než aplikace IFRS,
jenž by platil, pokud by takovéto smlouvy byly mimo působnost tohoto IFRS:
a) …
b) pokud by se aplikoval IFRS 15, poskytovatel služby by zaúčtoval výnos, jakmile by převedl (tak jak by
převáděl) služby na zákazníka (s ohledem na jiná specifikovaná kritéria). Takovýto přístup je také přijatelný
na základě tohoto IFRS, což umožňuje poskytovateli služby i) uplatňovat nadále svá účetní pravidla pro tyto
smlouvy, pokud neobsahují postupy zakázané na základě odstavce 14, a ii) zlepšovat svá účetní pravidla,
pokud je to povoleno v odstavcích 22–30.
c) …
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Příklady pojistných smluv
…
B21

Pokud smlouvy popsané v odstavci B19 nevytvoří finanční aktiva nebo finanční závazky, platí IFRS 15. Na
základě IFRS 15 se výnos vykáže, jakmile účetní jednotka splní (tak jak účetní jednotka plní) závazek k plnění
převodem přislíbeného zboží nebo služby zákazníkovi v částce, která odráží protihodnotu, na kterou má účetní
jednotka dle vlastního názoru nárok.

IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009)
Odstavce 3.1.1, 5.1.1 a 5.4.5 se mění a vkládají se nové odstavce 5.1.2, 5.4.1 A a 8.1.5.
3.1 PRVOTNÍ ZAÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH AKTIV
3.1.1.

Účetní jednotka zaúčtuje finanční aktivum ve svém výkazu o finanční pozici tehdy a jen tehdy, když
se stane stranou smluvního ujednání týkajícího se nástroje (viz odstavce AG34 a AG35 IAS 39). Při
prvním zaúčtování finančního aktiva musí účetní jednotka toto finanční aktivum klasifikovat
v souladu s odstavci 4.1–4.5 a ocenit v souladu s odstavci 5.1.1–5.1.2.
…

5.1 PRVOTNÍ OCENĚNÍ
5.1.1.

S výjimkou pohledávek z obchodního styku v působnosti odstavce 5.1.2 musí účetní jednotka při
prvotním zaúčtování ocenit finanční aktivum reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty. U finančních
aktiv nezařazených do kategorie aktiv oceňovaných reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty bude
reálná hodnota zvýšena o transakční náklady, které jsou přímo přiřaditelné akvizici finančního aktiva.
…

5.1.2.

Nehledě na požadavek uvedený v odstavci 5.1.1. musí účetní jednotka při prvotním zaúčtování ocenit
pohledávky z obchodního styku, které nemají významný prvek financování (určené podle IFRS 15 Výnosy ze
smluv se zákazníky) jejich transakční cenou (jak je stanoveno v IFRS 15).

5.4 ZISKY A ZTRÁTY
…
5.4.1 A Dividendy se vykazují do zisku nebo ztráty pouze tehdy, pokud:
a) vznikne právo účetní jednotky na přijetí platby dividendy;
b) je pravděpodobné, že účetní jednotce vznikne ekonomický prospěch spojený s dividendou, a
c) výše dividendy může být spolehlivě oceněna.
…
Investice do kapitálových nástrojů
…
5.4.5.

Učiní-li účetní jednotka rozhodnutí uvedené v odstavci 5.4.4, musí v souladu s odstavcem 5.4.1 A dividendy
plynoucí z této investice vykázat do zisku nebo ztráty.
…

8.1 DATUM ÚČINNOSTI
…
8.1.5.

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny odstavce 3.1.1, 5.1.1,
5.4.5 a B5.12 a zrušen odstavec C16 a jeho související nadpis. Byly vloženy odstavce 5.1.2 a 5.4.1 A
a doplněna jedna nová definice v dodatku A. Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.
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V dodatku A se doplňuje jedna nová definice.
Dividendy Rozdělení zisků držitelům kapitálových nástrojů poměrně k jimi drženému podílu na konkrétní třídě
kapitálu.
V dodatku B se mění odstavec B5.12.

Zisky a ztráty
B5.12

Odstavec 5.4.4 umožňuje, aby se účetní jednotka při prvotním zaúčtování neodvolatelně rozhodla, zda bude
změny reálné hodnoty investice do kapitálového nástroje, který není určený k obchodování, vykazovat do
ostatního úplného výsledku. Toto rozhodnutí učiní samostatně pro každý nástroj (tj. pro každý podíl) Částky
vykázané v ostatním úplném výsledku nelze následně převést do zisku nebo ztráty. Účetní jednotka však může
převést kumulativní zisk nebo ztrátu v rámci vlastního kapitálu. Dividendy z takových investic jsou zaúčtovány
do zisku nebo ztráty v souladu s odstavcem 5.4.5, s výjimkou případů, kdy tyto dividendy jednoznačně
představují zpětné získání části pořizovacích nákladů této investice.

V dodatku C se zrušuje odstavec C16 a jeho související nadpis.

IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v říjnu 2010)
Mění se odstavce 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1 a 5.7.6 a doplňují se nové odstavce. 5.1.3, 5.7.1 A a 7.1.4.

3.1 PRVOTNÍ ZAÚČTOVÁNÍ
3.1.1.

Účetní jednotka zaúčtuje finanční aktivum nebo finanční závazek ve svém výkazu o finanční pozici
tehdy a jen tehdy, když se stane stranou smluvního ustanovení týkajícího se nástroje (viz
odstavce B3.1.1 a B3.1.2). Při prvním zaúčtování finančního aktiva musí účetní jednotka toto finanční
aktivum klasifikovat v souladu s odstavci 4.1.1–4.1.5 a ocenit v souladu s odstavci 5.1.1–5.1.3. Při
prvním zaúčtování finančního závazku musí účetní jednotka tento finanční závazek klasifikovat
v souladu s odstavci 4.2.1 a 4.2.2 a ocenit v souladu s odstavcem 5.1.1.
…

4.2 KLASIFIKACE FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ
4.2.1.

Účetní jednotka musí zařadit všechny finanční závazky do kategorie následně oceňované naběhlou
hodnotou s využitím metody efektivní úrokové míry, kromě:
a)

…

c)

smluv o finanční záruce dle definice v dodatku A. Po prvotním zaúčtování takové smlouvy ji bude
emitent (neuplatní-li se odst. 4.2.1 písm. a) nebo b)) následně oceňovat:

d)

e)

i)

částkou určenou v souladu s IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva nebo

ii)

částkou prvotního zaúčtování (viz odstavec 5.1.1) sníženou případně o kumulovanou částku
výnosů zaúčtovanou v souladu se zásadami IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, je-li vyšší.

příslibů poskytnout úvěr s úrokem nižším, než je tržní úroková míra. Po prvotním zaúčtování
ocení výstavce tohoto příslibu takový příslib (neuplatní-li se odst. 4.2.1 písm. a)):
i)

částkou určenou podle IAS 37 nebo

ii)

částkou prvotního zaúčtování (viz odstavec 5.1.1) sníženou případně o kumulovanou částku
výnosů zaúčtovanou v souladu se zásadami IFRS 15, je-li vyšší;

…
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5.1 PRVOTNÍ OCENĚNÍ
5.1.1.

S výjimkou pohledávek z obchodního styku v působnosti odstavce 5.1.3 musí účetní jednotka při
prvotním zaúčtování ocenit finanční aktivum nebo finanční závazek reálnou hodnotou do zisku nebo
ztráty. U finančních aktiv nebo finančních závazků nezařazených do kategorie nástrojů oceňovaných
reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty bude reálná hodnota zvýšena nebo snížena o transakční
náklady přímo přiřaditelné pořízení nebo vydání finančního aktiva nebo finančního závazku.
…

5.1.3.

Nehledě na požadavek uvedený v odstavci 5.1.1. musí účetní jednotka při prvotním zaúčtování ocenit
pohledávky z obchodního styku, které nemají významný prvek financování (určené podle IFRS 15) jejich
transakční cenou (jak je stanoveno v IFRS 15).

5.2 NÁSLEDNÉ OCENĚNÍ FINANČNÍCH AKTIV
5.2.1.

Po prvotním zaúčtování musí účetní jednotka ocenit finanční aktivum v souladu s odstavci 4.1.1–4.1.5
reálnou hodnotou nebo naběhlou hodnotou (viz odstavce 9 a AG5–AG8 standardu IAS 39).
…

5.7 ZISKY A ZTRÁTY
…
5.7.1 A Dividendy se zaúčtují do zisku nebo ztráty pouze tehdy, pokud:
a) vznikne právo účetní jednotky na přijetí platby dividendy;
b) je pravděpodobné, že účetní jednotce vznikne ekonomický prospěch spojený s dividendou, a
c) výše dividendy může být spolehlivě oceněna.
…

Investice do kapitálových nástrojů
…
5.7.6.

Učiní-li účetní jednotka rozhodnutí uvedené v odstavci 5.7.5, musí v souladu s odstavcem 5.7.1 A dividendy
plynoucí z této investice vykázat do zisku nebo ztráty.
…

7.1 DATUM ÚČINNOSTI
…
7.1.4.

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny
odstavce 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13, B5.7.1, C5 a C42 a zrušen odstavec C16 a jeho
související nadpis. Vloženy byly nové odstavce 5.1.3 a 5.7.1 A a jedna nová definice v dodatku A.
Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

V dodatku A se vkládá jedna nová definice.
dividendy Rozdělení zisků držitelům kapitálových nástrojů poměrně k jimi drženému podílu na konkrétní třídě
kapitálu.
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V dodatku B se mění odstavce B3.2.13 a B5.7.1.
Přetrvávající angažovanost v převáděných aktivech
B3.2.13 Níže jsou uvedené příklady ocenění převáděného aktiva a příslušného závazku podle odstavce 3.2.16.
Všechna aktiva
a) Pokud záruka účetní jednotky zaplatit za ztráty ze selhání dlužníka převáděného aktiva zamezí odúčtování
převáděného aktiva ve výši přetrvávající angažovanosti, pak je převáděné aktivum v den převodu oceněné: i)
účetní hodnotou aktiva, nebo ii) maximální hodnotou protiplnění získaného v rámci převodu, o jehož
opětovné zaplacení může být účetní jednotka požádána (výše záruky), je-li nižší. Příslušný závazek je
zpočátku oceněn součtem výše záruky a reálné hodnoty záruky (což je obvykle protiplnění získané za
záruku). Počáteční reálná hodnota záruky je následně zaúčtována do zisku nebo ztráty, jakmile je tento
závazek splněn (tak jak je tento závazek plněn) (v souladu se zásadami IFRS 15) a účetní hodnota aktiva je
snížena o případnou ztrátu ze znehodnocení.
…
Zisky a ztráty (oddíl 5.7).
B5.7.1

Odstavec 5.7.5 umožňuje, aby se účetní jednotka neodvolatelně rozhodla, zda bude změny reálné hodnoty
investice do kapitálového nástroje, který není určený k obchodování, vykazovat v ostatním úplném výsledku.
Toto rozhodnutí učiní samostatně pro každý nástroj (tj. pro každý podíl.) Částky vykázané v ostatním úplném
výsledku nelze následně převést do zisku nebo ztráty. Účetní jednotka však může převést kumulativní zisk
nebo ztrátu v rámci vlastního kapitálu. Dividendy z takových investic jsou zaúčtovány do zisku nebo ztráty
v souladu s odstavcem 5.7.6 s výjimkou případů, kdy tyto dividendy jednoznačně představují zpětné získání
části pořizovacích nákladů této investice.

V dodatku C se mění odstavce C5 a C42. Odstavec C16 a jeho související nadpis se zrušují.
IFRS 3 Podnikové kombinace
C5

Odstavce 16, 42, 53, 56 a odst. 58 písm. b) se mění takto, odstavec 64 A se zrušuje a doplňuje se nový
odstavec 64D:
…
56 Po prvotním zaúčtování, a dokud závazek není vypořádán, zrušen nebo nevyprší, nabyvatel ocení
podmíněný závazek vykázaný v podnikové kombinaci:
a) částkou, která by byla vykázána v souladu s IAS 37; nebo
b) prvotně zaúčtovanou částkou sníženou, pokud je to relevantní, o kumulovanou částku příjmů
zaúčtovanou v souladu se zásadami IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, je-li vyšší.
Tento požadavek se nevztahuje na smlouvy účtované podle IFRS 9.
…

IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování
…
C42

V dodatku A se odstavce AG3–AG4 mění takto:
…
AG4 Smlouvy o finanční záruce mohou mít různou právní formu, například …
a) … emitent ji ocení:
i) částkou určenou podle IAS 37; nebo
ii) prvotně zaúčtovanou částkou sníženou o případnou kumulativní částku příjmů podle zásad
IFRS 15 (viz odst. 4.2.1 písm. c) IFRS 9, je-li vyšší.
b) …
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IFRS 9 Finanční nástroje (Zajišťovací účetnictví a změny IFRS 9, IFRS 7 a IAS 39) (1)
Mění se odstavec 5.2.1.

5.2 NÁSLEDNÉ OCENĚNÍ FINANČNÍCH AKTIV
5.2.1.

Po prvotním zaúčtování musí účetní jednotka ocenit finanční aktivum v souladu s odstavci 4.1.1–4.1.5
reálnou hodnotou nebo naběhlou hodnotou (viz odstavce 9 a AG5–AG8 standardu IAS 39).

V dodatku A se vkládá jedna nová definice.
dividendy Rozdělení zisků držitelům kapitálových nástrojů poměrně k jimi drženému podílu na konkrétní třídě
kapitálu.
V dodatku C se mění odstavce C5 a C38. Odstavec C21 a jeho související nadpis se zrušují.

IFRS 3 Podnikové kombinace
C5

Odstavce 16, 42, 53, 56 a odst. 58 písm. b) se mění takto, odstavce 64 A a 64D se zrušují a doplňuje se nový
odstavec 64H:
…
56 Po prvotním zaúčtování, a dokud závazek není vypořádán, zrušen nebo nevyprší, nabyvatel ocení
podmíněný závazek vykázaný v podnikové kombinaci:
a) částkou, která by byla vykázána v souladu s IAS 37; nebo
b) prvotně zaúčtovanou částkou sníženou, pokud je to relevantní, o kumulovanou částku příjmů
zaúčtovanou v souladu se zásadami IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, je-li vyšší.
Tento požadavek se nevztahuje na smlouvy účtované podle IFRS 9.
…

IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování
…
C38

V dodatku A se odstavce AG3–AG4 mění takto:
…
AG4 Smlouvy o finanční záruce mohou mít různou právní formu, například …
a) … emitent ji ocení:
i) částkou určenou podle IAS 37; nebo
ii) prvotně zaúčtovanou částkou sníženou o případnou kumulativní částku příjmů podle zásad
IFRS 15 (viz odst. 4.2.1 písm. c) IFRS 9), je-li vyšší.
b) …

(1) Následné úpravy, které IFRS 15 provádí v IFRS 9 (Zajišťovací účetnictví a změny IFRS 9, IFRS 7 a IAS 39) je nutno chápat v kontextu
následných změn, které IFRS 15 provádí v IFRS 9 (2010). Je tomu tak proto, že IFRS 9 (Zajišťovací účetnictví a změny IFRS 9, IFRS 7
a IAS 39) zahrnuje pouze ty odstavce IFRS 9 (2010), které mění nebo které byly nezbytné pro snazší odkaz. Z tohoto důvodu nebyl do
IFRS 9 (Zajišťovací účetnictví a změny IFRS 9, IFRS 7 a IAS 39) vložen odstavec o datu účinnosti, protože je zahrnut již v odstavci o datu
účinnosti, který byl vložen do IFRS 9 (2010).
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IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky
Mění se odstavec 34 a doplňuje se nový odstavec 139N.
Kompenzace
…
34.

IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vyžaduje, aby účetní jednotka oceňovala výnosy ze smluv se zákazníky
částkou protihodnoty, na kterou má účetní jednotka dle vlastního názoru nárok výměnou za převod
přislíbeného zboží nebo služeb. Částka vykázaných výnosů odráží například všechny obchodní srážky
a množstevní slevy, které účetní jednotka poskytuje. Účetní jednotka realizuje v průběhu svých běžných
činností také jiné transakce, které negenerují výnosy z hlavní činnosti, ale existují vedle hlavních výdělečných
činností. Účetní jednotka vykáže výsledky těchto transakcí jako vzájemné započtení výnosů a souvisejících
nákladů vyplývajících z dané transakce, pokud takové vykázání odráží podstatu transakce nebo jiné události.
Například:
a) účetní jednotka vykazuje zisky a ztráty z prodeje dlouhodobých aktiv včetně investic a provozních aktiv
v částce rozdílu mezi protihodnotou při vyřazení aktiv a účetní hodnotou aktiv včetně souvisejících nákladů
spojených s prodejem; a
b) …

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ A DATUM ÚČINNOSTI

…
139N

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byl změněn odstavec 34. Účetní
jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

IAS 2 Zásoby
Mění se odstavce 2, 8 A, 29 a 37 a vkládá se nový odstavec 40E. Zrušuje se odstavec 19.
ROZSAH PŮSOBNOSTI

2.

Tento standard se používá pro všechny zásoby s výjimkou:
a)

[zrušuje se]

b)

…

DEFINICE

…
8.

Zásoby zahrnují zboží nakoupené a určené k dalšímu prodeji, včetně například obchodního zboží, které za
účelem dalšího prodeje pořizuje maloobchodní prodejce, nebo pozemky a jiný majetek určený k dalšímu
prodeji. Zásoby také zahrnují účetní jednotkou vyrobené hotové výrobky nebo nedokončenou výrobu
a zahrnují také materiál a obdobné dodávky určené ke spotřebě ve výrobním procesu. Náklady vynaložené na
plnění smlouvy se zákazníkem, které však nedávají vzniknout zásobám (nebo aktiva v rozsahu působnosti
jiného standardu) se účtují v souladu s IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky.
…
Čistá realizovatelná hodnota
…

29.

Snížení ocenění zásob na úroveň čisté realizovatelné hodnoty se zpravidla provádí na bázi položkového
přístupu. Za určitých okolností však může být vhodné seskupovat podobné nebo vzájemně související položky.
To může být případ takových položek zásob, které se vztahují ke stejným druhům produktů, které mají
podobný účel nebo konečné užití, vyrábějí se a prodávají ve stejné geografické oblasti a nemohou být prakticky
oceněny, aniž by byly oceněny jiné položky tohoto druhu produktu. Není vhodné snižovat ocenění zásob na
základě klasifikace zásob, například hotových výrobků celkem nebo veškerých zásob v určitém provozním
segmentu.
…
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ZVEŘEJNĚNÍ

…
37.

Pro uživatele účetní závěrky jsou užitečné informace o účetní hodnotě různě klasifikovaných zásob. Obecně lze
zásoby klasifikovat na zboží, výrobní zásoby, materiál, nedokončenou výrobu a hotové výrobky.
…

DATUM ÚČINNOSTI

…
40E

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny odstavce 2,8, 29 a 37
a zrušen odstavec 19. Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

IAS 12 Daně z příjmů
Mění se odstavec 59 a doplňuje se nový odstavec 98E.
Položky vykázané do zisku nebo ztráty
…
59.

Většina odložených daňových závazků a odložených daňových pohledávek vzniká, když je výnos nebo náklad
zahrnut do účetního zisku v jednom období, ale do zdanitelného zisku (daňové ztráty) v jiném období.
Výsledná odložená daň se vykáže do zisku nebo ztráty. Příklady jsou následující:
a) výnosy z úroků, autorských honorářů nebo dividend jsou inkasovány pozadu a jsou zahrnuty do účetního
zisku v souladu s IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování nebo
IFRS 9 Finanční nástroje podle toho, který z nich je relevantní, ale do zdanitelného zisku (daňové ztráty) jsou
zahrnuty na bázi peněžních toků; a
b) …

DATUM ÚČINNOSTI

…
98E

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byl změněn odstavec 59. Účetní
jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
Mění se odstavce 69 a 72 a doplňuje se nový odstavec 81J.
ODÚČTOVÁNÍ

…
69.

K vyřazení položky pozemků, budov a zařízení může dojít různými způsoby (například prodejem, zahájením
finančního leasingu nebo darováním). Datem vyřazení položky investičního nemovitého majetku je datum, kdy
příjemce získá kontrolu nad touto položkou v souladu s požadavky na určení toho, kdy je splněn závazek
k plnění podle IFRS 15. IAS 17 se vztahuje na vyřazení prodejem a zpětným leasingem.
…

72.

Částka protihodnoty, která je zahrnuta do zisku nebo ztráty plynoucí z odúčtování položky pozemků, budov
a zařízení, se určí v souladu s požadavky na určení transakční ceny v odstavcích 47–72 standardu IFRS 15.
Následné změny odhadované částky protihodnoty zahrnuté do zisku nebo ztráty musí být zaúčtovány
v souladu s požadavky na změny transakční ceny v IFRS 15.
…
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DATUM ÚČINNOSTI

…
81J

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny odstavce 68 A, 69
a 72. Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

IAS 32 Finanční nástroje: Vykazování
Doplňuje se nový odstavec 97Q.
DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

…
97Q

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byl změněn odstavec AG21. Účetní
jednotka použije tuto změnu, jakmile použije IFRS 15.

V aplikační příručce se mění odstavec AG21.
Smlouvy o koupi nebo prodeji nefinančních položek (odstavce 8–10)
…
AG21

Mimo případy uvedené v IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky smlouva, jejímž předmětem je přijetí nebo
dodání aktiva, které má fyzickou podobu, nezakládá vznik finančního aktiva u jedné smluvní strany, ani
finančního závazku u druhé smluvní strany, pokud není odpovídající platba odložena na dobu po převodu
fyzického aktiva. To je případ koupě nebo prodeje zboží na dodavatelský úvěr.

IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví
Odstavce 15B a 16 A se mění a doplňuje se nový odstavec 55.
Důležité události a transakce
…
15B

Níže je uveden seznam událostí a transakcí, u nichž se požaduje zveřejnění v případě, že jsou důležité. Tento
seznam není taxativní:
a) …
b) vykázání ztráty ze znehodnocení finančních aktiv, budov, strojů a zařízení, nehmotných aktiv, aktiv vyplýva
jících ze smluv se zákazníky nebo jiných aktiv a zrušení takových ztrát ze znehodnocení;
c) …
Další zveřejnění

16 A

Kromě zveřejnění důležitých událostí a transakcí podle odstavců 15–15C zahrne účetní jednotka do
komentáře ke své mezitímní účetní závěrce následující informace, pokud nejsou uveřejněny jinde
v mezitímní účetní závěrce. Standardně se informace vykazují způsobem „kumulovaně od počátku
finančního roku“.
a)

…

l)

členění výnosů ze smluv se zákazníky vyžadované odstavci 114–115 IFRS 15 Výnosy ze smluv se
zákazníky.

…
DATUM ÚČINNOSTI

…
55.

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny odstavce 15B a 16 A.
Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.
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IAS 36 Znehodnocení aktiv
Mění se odstavec 2 a doplňuje se nový odstavec 140L.
ROZSAH PŮSOBNOSTI

2.

Tento standard se použije v účetnictví pro znehodnocení veškerých aktiv s výjimkou:
a)

…

b)

smluvních aktiv a aktiv vzniklých na základě nákladů na získání nebo splnění smlouvy, která se
vykazují v souladu s IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky;

c)

…

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ A DATUM ÚČINNOSTI

…
140L

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, vydaným v květnu 2014, byl změněn odstavec 2. Účetní
jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva (1)
Mění se odstavec 5 a vkládá se nový odstavec 100. Zrušuje se odstavec 6.
ROZSAH PŮSOBNOSTI

…
5.

Pokud jiný standard upravuje specifický typ rezervy, podmíněného závazku nebo podmíněného aktiva, použije
jej účetní jednotka místo tohoto standardu. Například některé typy rezerv jsou předmětem standardů
upravujících:
a) [zrušuje se]
b) …
e) pojistné smlouvy (viz IFRS 4 Pojistné smlouvy). Tento standard se nicméně použije na rezervy, podmíněné
závazky a podmíněná aktiva pojistitele kromě těch, které vyplývají z jeho smluvních závazků a práv
u pojistných smluv, které jsou předmětem IFRS 4.
f) podmíněné protihodnoty hrazené nebo inkasované nabyvatelem při podnikových kombinacích (viz IFRS 3
Podnikové kombinace); a
g) výnosy ze smluv se zákazníky (viz IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky). Na druhou stranu však IFRS 15
neobsahuje žádné specifické požadavky, jak nakládat se smlouvami se zákazníky, které jsou, nebo se staly
nevýhodnými, a proto se v těchto případech použije tento standard.
…

DATUM ÚČINNOSTI

…
100.

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byl změněn odstavec 5 a zrušen
odstavec 6. Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

(1) V dokumentu Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2010–2012 vydaném v prosinci 2013 se ke znázornění změn v odstavci 5 IAS 37 využilo
zvýraznění. V této publikaci byly uvedené změny akceptovány a zvýrazněně byly zobrazeny nové změny.
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IAS 38 Nehmotná aktiva
Odstavce 3, 114 a 116 se mění a doplňuje se nový odstavec 130K.
ROZSAH PŮSOBNOSTI

…
3.

Pokud jiný standard předepisuje pravidla účtování konkrétního druhu nehmotného aktiva, použije se daný
standard místo tohoto standardu. Tento standard se například nepoužije pro:
a) nehmotná aktiva držená účetní jednotkou za účelem jejich prodeje v rámci běžných obchodních činností
(viz IAS 2 Zásoby);
b) …
i) aktiva vzniklá na základě smluv se zákazníky, která jsou vykazována v souladu s IFRS 15 Výnosy ze smluv se
zákazníky.
…

LIKVIDACE A VYŘAZENÍ

…
114.

Vyřazení nehmotného aktiva může mít řadu podob (například prodej, pronájem formou finančního leasingu
nebo darování). Datem vyřazení nehmotného aktiva je datum, kdy příjemce získá kontrolu nad tímto aktivem
v souladu s požadavky na určení toho, kdy je splněn závazek k plnění v souladu s IFRS 15 Výnosy ze smluv se
zákazníky. IAS 17 se použije v případě prodeje a zpětného pronájmu.
…

116.

Částka protihodnoty, která má být zahrnuta do zisku nebo ztráty vznikajících z odúčtování nehmotného
aktiva, se určí v souladu s požadavky na určení transakční ceny v odstavcích 47–72 IFRS 15. Následné změny
odhadované částky protihodnoty zahrnuté do zisku nebo ztráty musí být zaúčtovány v souladu s požadavky
na změny transakční ceny v IFRS 15.
…

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ A DATUM ÚČINNOSTI

…
130K

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny odstavce 3, 114
a 116. Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování
Mění se odstavce 2, 9, 43, 47 a 55 a vkládají se nové odstavce 2 A, 44 A, 55 A a 103T.
ROZSAH PŮSOBNOSTI

2.

2A

Tento standard aplikují všechny účetní jednotky na všechny typy finančních nástrojů s těmito
výjimkami:
a)

…

k)

práva a závazky spadající do působnosti IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, které jsou
finančními nástroji, s výjimkou práv a závazků, pro něž IFRS 15 stanoví, že se účtují v souladu se
standardem IFRS 9.

Požadavky na znehodnocení podle tohoto standardu se použijí na ta práva, u nichž IFRS 15 stanoví,
že se pro účely zaúčtování ztrát ze znehodnocení účtují v souladu s tímto standardem.
…
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DEFINICE

…
9.

…
Definice týkající se účtování a oceňování
…
Metoda efektivní úrokové míry je metodou výpočtu naběhlé hodnoty finančního aktiva nebo finančního
závazku (nebo skupiny finančních aktiv nebo finančních závazků) a alokace úrokového výnosu nebo
úrokového nákladu za dané období. Efektivní úroková míra je úroková míra, která přesně diskontuje
odhadované budoucí peněžní platby nebo příjmy po očekávanou dobu trvání finančního nástroje
nebo případně po kratší období na čistou účetní hodnotu finančního aktiva nebo finančního závazku.
Při výpočtu efektivní úrokové míry musí účetní jednotka odhadnout peněžní toky s uvážením všech
smluvních podmínek finančního nástroje (například opce předčasného splacení, kupní opce a jiné
podobné opce), ale nesmí brát v úvahu budoucí úvěrové ztráty. Výpočet zahrnuje všechny poplatky
a úroky, které jsou placeny nebo přijaty mezi smluvními stranami a které jsou nedílnou součástí
efektivní úrokové míry (viz odstavce AG8 A–AG8B), transakční náklady a všechny ostatní prémie
a diskonty. Předpokládá se, že peněžní toky a očekávanou délku trvání skupiny podobných finančních
nástrojů lze spolehlivě odhadnout. Avšak ve výjimečných případech, kdy není možné peněžní toky
nebo očekávanou dobu trvání finančního nástroje (nebo skupiny finančních nástrojů) spolehlivě
odhadnout, musí účetní jednotka použít smluvní peněžní toky po celé smluvní trvání finančního
nástroje (nebo skupiny finančních nástrojů).
Odúčtování je vynětí dříve zaúčtovaného finančního aktiva nebo finančního závazku z výkazu
o finanční pozici účetní jednotky.
Dividendy představují rozdělení zisků držitelům kapitálových nástrojů poměrně k jimi drženému
podílu na konkrétní třídě kapitálu.
Reálná hodnota je cena, která by byla získána za prodej aktiva nebo zaplacena za převod závazku
v řádné transakci mezi účastníky trhu k datu ocenění. (Viz IFRS 13.)
…
Prvotní ocenění finančních aktiv a finančních závazků

43.

S výjimkou pohledávek z obchodního styku v rozsahu působnosti odstavce 44 A musí účetní jednotka
při prvotním zaúčtování ocenit finanční aktivum nebo finanční závazek reálnou hodnotou.
U finančních aktiv a závazků nezařazených do kategorie nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou do
zisku nebo ztráty je reálná hodnota navýšena o transakční náklady, které jsou přímo přiřaditelné
akvizici nebo vydání finančního aktiva nebo finančního závazku.
…

44 A

Nehledě na požadavek uvedený v odstavci 43 musí účetní jednotka při prvotním zaúčtování ocenit pohledávky
z obchodního styku, které nemají významný prvek financování (určené podle IFRS 15) jejich transakční cenou
(jak je stanoveno v IFRS 15).
…
Přecenění finančních závazků

47.

Po prvotním zaúčtování musí účetní jednotka oceňovat všechny finanční závazky naběhlou hodnotou
za použití metody efektivní úrokové míry, kromě:
a)

…

c)

smluv o finanční záruce podle definice v odstavci 9. Po prvotním zaúčtování je bude výstavce
(neuplatní-li se odst. 47 písm. a) nebo b)) oceňovat:
i)

částkou určenou v souladu s IAS 37, nebo
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částkou prvotního zaúčtování (viz odstavec 43) sníženou případně o kumulovanou částku
výnosů zaúčtovanou v souladu se zásadami IFRS 15, je-li vyšší.

závazků poskytnout úvěr s úrokem nižším, než je tržní sazba. Po prvotním zaúčtování ocení
emitent takový závazek (neuplatní-li se odst. 47 písm. a)):
i)

částkou určenou v souladu IAS 37, nebo

ii)

částkou prvotního zaúčtování (viz odstavec 43) sníženou případně o kumulovanou částku
výnosů zaúčtovanou v souladu se zásadami IFRS 15, je-li vyšší.

Finanční závazky označené jako zajištěné položky se oceňují v souladu s požadavky týkajícími se
zajišťovacího účetnictví, jež jsou definovány v odstavcích 89–102 tohoto standardu.
…
Zisky a ztráty
55.

55 A

Zisk nebo ztráta vyplývající ze změny reálné hodnoty finančního aktiva nebo finančního závazku, jež
nejsou součástí zajišťovacího vztahu (viz odstavce 89–102), se zaúčtují takto:
a)

…

b)

Zisk nebo ztráta z realizovatelného finančního aktiva se musí vykázat v ostatním úplném
výsledku, kromě ztrát ze znehodnocení (viz odstavce 67–70) a kurzových zisků a ztrát (viz
dodatek A, odstavec AG83), a to až do odúčtování finančního aktiva. K tomuto datu se musí
kumulovaný zisk nebo ztráta dříve vykázané v ostatním úplném výsledku reklasifikovat
z vlastního kapitálu do zisku nebo ztráty jako reklasifikační úprava (viz IAS 1 Sestavování
a zveřejňování účetní závěrky (ve znění novely z roku 2007)). Avšak úrok vypočítaný s použitím
metody efektivní úrokové míry (viz odstavec 9) se účtuje přímo do zisku nebo ztráty. Dividendy
z realizovatelného kapitálového nástroje se zaúčtují do zisku nebo ztráty v souladu
s odstavcem 55 A.

Dividendy se zaúčtují do zisku nebo ztráty pouze tehdy, pokud:
a) vznikne právo účetní jednotky na přijetí platby dividendy;
b) je pravděpodobné, že účetní jednotka bude mít ekonomický prospěch spojený s dividendou; a
c) částka dividendy může být spolehlivě oceněna.
…

DATUM ÚČINNOSTI A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

…
103T

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny odstavce 2, 9, 43, 47,
55, AG2, AG4 a AG48 a vloženy nové odstavce 2 A, 44 A, 55 A a AG8 A–AG8C. Účetní jednotka použije
tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

V dodatku A se mění odstavce AG4 a AG48 a doplňují se nové odstavce AG8 A–AG8C.
ROZSAH PŮSOBNOSTI (ODSTAVCE 2–7)

…
AG4

Smlouvy o finanční záruce mohou mít různou právní formu, může se jednat například o finanční záruku,
akreditiv, smlouvu vázanou na selhání dlužníka nebo o pojistnou smlouvu. Účetní postup, jímž se o nich bude
účtovat, na jejich právní formě nezávisí. Níže uvádíme příklady správného účetního postupu (viz odst. 2
písm. e)):
a) … emitent je ocení:
i) částkou určenou podle IAS 37, nebo
ii) částkou původně zaúčtovanou, sníženou o případnou kumulativní částku příjmů podle zásad IFRS 15
(viz odst. 47 písm. c)), je-li vyšší.
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b) …
c) pokud byla smlouva o finanční záruce vydána v souvislosti s prodejem zboží, výstavce při určení okamžiku
zaúčtování výnosu ze záruky a z prodeje zboží použije IFRS 15.
…

Efektivní úroková míra
…
AG8 A Při aplikaci metody efektivní úrokové míry účetní jednotka určí poplatky, které jsou nedílnou součástí efektivní
úrokové míry finančního nástroje. Popis poplatků za finanční služby nemusí svědčit o povaze a podstatě
poskytovaných služeb. K poplatkům, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry finančního nástroje,
se přistupuje jako k úpravě efektivní úrokové míry, pokud není daný finanční nástroj oceněn reálnou hodnotou
se změnami reálné hodnoty vykazovanými do zisku nebo ztráty. V těchto případech se tyto poplatky vykazují
jako výnosy při prvotním zaúčtování daného nástroje.
AG8B

K poplatkům, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry finančního nástroje, patří:
a) počáteční poplatky přijaté účetní jednotkou, které se týkají vytvoření nebo pořízení finančního aktiva.
Takové poplatky mohou zahrnovat kompenzaci za činnosti, jakými jsou například posouzení finanční
situace dlužníka, posouzení a vykazování záruk, kolaterálu a jiných zajišťovacích opatření, vyjednávání
podmínek nástroje, přípravu a zpracování dokumentů a uzavření transakce. Tyto poplatky jsou nedílnou
součástí vytváření angažovanosti vůči výslednému finančnímu nástroji.
b) poplatky za závazky přijaté účetní jednotkou za účelem poskytnutí úvěru v případě, že úvěrový příslib
nespadá do rozsahu působnosti tohoto standardu a je pravděpodobné, že účetní jednotka uzavře určité
úvěrové ujednání. Tyto poplatky jsou považovány za kompenzaci stávající angažovanosti při pořízení
finančního nástroje. Jestliže tento závazek vyprší, aniž by účetní jednotka poskytla daný úvěr, zaúčtuje se
tento poplatek jako výnos při uplynutí platnosti.
c) počáteční poplatky obdržené při vydání finančních závazků oceněných naběhlou hodnotou. Tyto poplatky
jsou nedílnou součástí vytváření angažovanosti vůči výslednému finančnímu závazku. Účetní jednotka
rozlišuje mezi poplatky a náklady, které jsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry finančního závazku,
a počátečními poplatky a transakčními náklady souvisejícími s právem poskytovat služby, jako jsou
například služby správy investic.

AG8C

K poplatkům, které nejsou nedílnou součástí efektivní úrokové míry finančního nástroje a jsou účtovány
v souladu s IFRS 15, patří:
a) poplatky účtované za správu úvěru;
b) poplatky za závazky za účelem poskytnutí úvěru v případě, že úvěrový příslib nespadá do rozsahu
působnosti tohoto standardu a není pravděpodobné, že bude uzavřeno určité úvěrové ujednání; a
c) poplatky za syndikaci úvěru přijaté účetní jednotkou, která úvěr zprostředkuje, ale neponechá si pro sebe
žádnou část úvěrového balíku (případně si ponechá část se stejnou efektivní úrokovou mírou
a srovnatelným rizikem jako jiní účastníci).
…

Přetrvávající angažovanost v převáděných aktivech
AG48

Níže jsou uvedené příklady ocenění převáděného aktiva a příslušného závazku podle odstavce 30.
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Všechna aktiva
a)

Pokud záruka účetní jednotky zaplatit za ztráty ze selhání převáděného aktiva zamezí odúčtování převáděného
aktiva ve výši přetrvávající angažovanosti, pak je převáděné aktivum v den převodu oceněné: i) účetní
hodnotou aktiva, nebo ii) maximální hodnotou protiplnění získaného v rámci převodu, o jehož opětovné
zaplacení může být účetní jednotka požádána (výše záruky), je-li nižší. Příslušný závazek je zpočátku oceněn
součtem výše záruky a reálné hodnoty záruky (což je obvykle protiplnění získané za záruku). Počáteční reálná
hodnota záruky je následně vykázána do zisku nebo ztráty, jakmile je tento závazek splněn (tak jak je tento
závazek plněn) (v souladu se zásadami IFRS 15) a účetní hodnota aktiva je snížena o případnou ztrátu ze
znehodnocení.

…
IAS 40 Investiční nemovitý majetek
Mění se odstavce 9, 67 a 70 a doplňuje se nový odstavec 85E.
KLASIFIKACE MAJETKU JAKO INVESTIČNÍHO NEMOVITÉHO MAJETKU NEBO NEMOVITOSTI UŽÍVANÉ VLASTNÍKEM

…
9.

Následující příklady jsou položkami, které nejsou investičním nemovitým majetkem, a proto nespadají do
rozsahu působnosti tohoto standardu:
a) …
b) [zrušuje se]
c) …

VYŘAZENÍ

…
67.

K vyřazení investičního nemovitého majetku může dojít v důsledku prodeje nebo jeho použití pro finanční
leasing. Datem vyřazení investičního nemovitého majetku je datum, kdy příjemce získá kontrolu nad
investičním nemovitým majetkem v souladu s požadavky na určení, kdy je splněn závazek k plnění v souladu
s IFRS 15. IAS 17 se použije při vyřazení z důvodu použití nemovitosti pro finanční leasing a při prodeji
a zpětném leasingu.
…

70.

Částka protihodnoty, která má být zahrnuta do zisku nebo ztráty vyplývající z odúčtování investičního
nemovitého majetku, se určí v souladu s požadavky na určení transakční ceny v odstavcích 47–72 IFRS 15.
Následné změny odhadované částky protihodnoty zahrnuté do zisku nebo ztráty musí být zaúčtovány
v souladu s požadavky na změny transakční ceny v IFRS 15.
…

DATUM ÚČINNOSTI

…
85E

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny odst. 3 písm. b),
odstavce 9, 67 a 70. Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

IFRIC 12 Ujednání o poskytování licencovaných služeb
Pod nadpisem „odkazy“ se zrušují odkazy na IAS 11 Smlouvy o zhotovení a IAS 18 Výnosy a vkládá se nový odkaz na
IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Mění se odstavce 13–15, 18–20 a 27 a vkládá se nový odstavec 28D.
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Účtování a oceňování protihodnoty v rámci ujednání
…
13.

Provozovatel zaúčtuje a ocení výnos za služby, které poskytuje, v souladu s IFRS 15. Následný účetní postup se
řídí povahou protihodnoty. Vykazování obdržené protihodnoty jako finančního aktiva a jako nehmotného
aktiva je podrobně popsáno v odstavcích 23–26.
Služby výstavby nebo zdokonalení

14.

Provozovatel vykazuje služby výstavby nebo zdokonalení v souladu s IFRS 15.
Protihodnota poskytnutá provozovateli poskytovatelem

15.

Poskytuje-li provozovatel služby výstavby nebo zdokonalení, protihodnota, kterou provozovatel obdrží či má
obdržet, se účtuje v souladu s IFRS 15. Protihodnotou mohou být nároky na:
a) …
…

18.

Obdrží-li provozovatel platbu za služby spojené s vybudováním částečně jako finanční aktivum a částečně jako
nehmotné aktivum, je nutno vykazovat každou složku protihodnoty provozovatele samostatně. Protihodnota,
kterou provozovatel obdrží nebo má obdržet za obě složky, se prvotně účtuje v souladu s IFRS 15.

19.

Povaha protihodnoty, kterou poskytovatel poskytuje provozovateli, se stanoví odkazem na smluvní podmínky
a příslušné smluvní právo, pokud existuje. Povaha protihodnoty určuje následné účtování, jak je uvedeno
v odstavcích 23–26. Oba typy protihodnoty jsou však v období poskytování služeb výstavby nebo zdokonalení
v souladu se standardem IFRS 15 klasifikovány jako smluvní aktiva.
Služby spojené s provozem

20.

Provozovatel vykazuje služby spojené s provozem v souladu s IFRS 15.
…
Položky poskytnuté provozovateli poskytovatelem

27.

V souladu s odstavcem 11 nejsou položky infrastruktury, k nimž poskytovatel umožňuje provozovateli přístup
za účelem ujednání o poskytování služeb, účtovány jako pozemky, budovy a zařízení provozovatele.
Poskytovatel může poskytnout provozovateli rovněž jiné položky, které si provozovatel může ponechat nebo
s nimi podle své vůle obchodovat. Tvoří-li takováto aktiva součást protihodnoty, kterou poskytovatel poskytuje
za služby, nejedná se o státní dotace, jak jsou definovány v IAS 20. Namísto toho se účtují jako součást
transakční ceny podle definice v IFRS 15.
…

DATUM ÚČINNOSTI

…
28D

Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny oddíl „Odkazy“
a odstavce 13–15, 18–20 a 27. Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.

SIC-27 Vyhodnocování podstaty transakcí uzavřených právní formou leasingu
Pod nadpisem „Odkazy“ se zrušují odkazy na IAS 11 Smlouvy o zhotovení a IAS 18 Výnosy a vkládá se nový odkaz na
IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Odstavec 8 a oddíl pod „Datem účinnosti“ se mění.
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…
8.

K určení toho, kdy se odměna uznává jako výnos, kterého může účetní jednotka dosáhnout, se na události
a podmínky každého ujednání použijí požadavky IFRS 15. Je přitom nutné vzít v úvahu faktory typu, zda
i nadále existuje přetrvávající angažovanost v podobě závazků k významným plněním v budoucnosti, které
jsou nezbytné k získání odměny, zda existují zadržená rizika, podmínky ujednání záruky a riziko vrácení
odměny. Indikátory, které samy o sobě ukazují, že je nevhodné celé obdržené odměny uznat jako výnos,
jestliže jsou obdrženy na počátku ujednání, zahrnují:
a) …

DATUM ÚČINNOSTI

…
Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny oddíl „Odkazy“ a odstavec 8.
Účetní jednotka použije tyto změny, jakmile použije IFRS 15.
SIC-32 Nehmotná aktiva – náklady na webové stránky
Pod nadpisem „Odkazy“ se zrušuje odkaz na IAS 11 Smlouvy o zhotovení a vkládá se nový odkaz na IFRS 15 Výnosy ze
smluv se zákazníky. Mění se oddíl pod nadpisem „Datum účinnosti“.
DATUM ÚČINNOSTI

…
IAS 1 (ve znění revize z roku 2007) změnil terminologii užívanou v rámci IFRS. Dále změnil odstavec 5. Účetní
jednotka použije tyto změny pro roční období počínající 1. lednem 2009 nebo pozdější. Pokud účetní jednotka použije
IAS 1 (ve znění revize z roku 2007) dříve, použijí se tyto změny dříve.
Standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky vydaným v květnu 2014 byly změněny oddíl „Odkazy“ a odstavec 6.
Účetní jednotka použije uvedenou změnu, jakmile použije IFRS 15.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1906
ze dne 28. října 2016,
kterým se po dvou sté padesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých
zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným
s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících
opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména
na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení
prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 25. října 2016 rozhodl o změně tří záznamů v seznamu osob,
skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES)
č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. října 2016.
Za Komisi,
jménem předsedy,
pověřený vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky

(1) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
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Identifikační údaje u následujících záznamů v oddíle „Fyzické osoby“ přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
a) „Mohamed Amin Mostafa. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Datum narození: 11.10.1975. Místo
narození: Kirkuk, Irák. Další informace: pod správním kontrolním opatřením v Itálii, jehož platnost má vypršet
15. ledna 2012. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003“ se nahrazuje tímto:
„Mohamed Amin Mostafa. Datum narození: 11.10.1975. Místo narození: Kirkuk, Irák. Státní příslušnost: irácká.
Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie (bydliště). Další informace: pod správním kontrolním opatřením v
Itálii, jehož platnost má vypršet 15. ledna 2012. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i):
12.11.2003.“
b) „Hilarion Del Rosario Santos III (také znám jako a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu
Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Titul: Amir. Adresa:
50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny Datum narození: 12.3.1966. Místo narození: 686 A. Mabini Street,
Sangandaan, Caloocan City, Filipíny Státní příslušnost: filipínská. Číslo pasu: AA780554 (filipínský cestovní pas).
Další informace: a) zakladatel a vůdčí postava hnutí Rajah Solaiman Movement a napojen na skupinu Abu Sayyaf
Group. b) v květnu 2011 ve vazbě na Filipínách Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4.6.2008“
se nahrazuje tímto:
„Hilarion Del Rosario Santos III (také znám jako a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu
Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Titul: Amir. Adresa:
50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny Datum narození: 12.3.1966. Místo narození: 686 A. Mabini Street,
Sangandaan, Caloocan City, Filipíny Státní příslušnost: filipínská. Číslo pasu: AA780554 (filipínský cestovní pas).
Další informace: a) zakladatel a vůdčí postava hnutí Rajah Solaiman Movement a napojen na skupinu Abu Sayyaf
Group. b) v květnu 2011 ve vazbě na Filipínách Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 4.6.2008.“
c) „Anas Hasan Khattab (také znám jako a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud).
Titul: Amír. Datum narození: 7.4.1986. Místo narození: Damašek, Sýrie. Národní identifikační číslo: 00351762055.
Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2014“ se nahrazuje tímto:
„Anas Hasan Khattab (také znám jako a) Samir Ahmed al-Khayat, b) Hani, c) Abu Hamzah, d) Abu-Ahmad Hadud).
Titul: Amír. Datum narození: 7.4.1986. Místo narození: Damašek, Sýrie. Státní příslušnost: syrská. Další informace:
administrativní Amír subjektu „Al-Nusrah Front for the People of the Levant“. Datum zařazení na seznam podle
čl. 7d odst. 2 písm. i): 23.9.2014.“
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1907
ze dne 28. října 2016
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na
čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných
obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí,
pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU)
č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost
dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. října 2016.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.

29.10.2016

Úřední věstník Evropské unie

CS

L 295/77

PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kód třetích zemí ( )

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

MA

118,3

ZZ

118,3

0707 00 05
0709 93 10

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

147,7

ZZ

147,7

MA

91,2

TR

154,4

ZZ

122,8

AR

46,2

CL

67,0

IL

44,6

TR

98,6

UY

84,6

ZA

65,7

ZZ

67,8

BR

298,0

PE

321,1

TR

142,4

ZA

228,5

ZZ

247,5

AR

260,6

AU

218,6

BR

119,9

CL

139,2

NZ

135,2

ZA

131,7

ZZ

167,5

CN

58,1

TR

154,7

ZA

164,5

ZZ

125,8

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci
klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1908
ze dne 28. října 2016,
kterým se mění rozhodnutí 2010/573/SZBP o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské
oblasti Moldavské republiky
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 27. září 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/573/SZBP (1).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2010/573/SZBP by měla být platnost omezujících opatření vůči vedení
Podněsterské oblasti Moldavské republiky prodloužena do 31. října 2017. Rada provede přezkum situace
s ohledem na omezující opatření po šesti měsících.

(3)

Rozhodnutí 2010/573/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
V článku 4 rozhodnutí 2010/573/SZBP se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2. Toto rozhodnutí se použije do dne 31. října 2017. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to,
že jeho cílů nebylo dosaženo, podle potřeby je prodlouží nebo změní.“
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.
Za Radu
předseda
M. LAJČÁK

(1) Rozhodnutí Rady 2010/573/SZBP ze dne 27. září 2010 o omezujících opatřeních vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky
(Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 54).
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ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1909
ze dne 28. října 2016
o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu,
včetně třetí splátky na rok 2016
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně
a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé,podepsanou v Cotonou 23. června 2000 (1),
v platném znění (dále jen „dohoda o partnerství AKT–EU“),
s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování
pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT–EU
a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování
Evropské unie (2) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené dohody,
s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový
fond (3) (dále jen „finanční nařízení pro 11. ERF“), a zejména na čl. 21 odst. 5 uvedeného nařízení,
s ohledem na návrh Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

V souladu s článkem 52 finančního nařízení pro 11. ERF zaslala Evropská investiční banka dne
28. července 2016 Komisi aktualizované odhady závazků a plateb pro nástroje, jejichž správu zajišťuje.

(2)

Ustanovení čl. 22 odst. 1 finančního nařízení pro 11. ERF stanoví, že výzvy k poskytnutí příspěvků využijí
nejdříve částky vyčleněné na předchozí evropské rozvojové fondy. Měly by být tudíž učiněny výzvy k poskytnutí
příspěvků podle 10. ERF.

(3)

Na návrh Komise přijala Rada dne 24. listopadu 2015 rozhodnutí stanovit strop ročního příspěvku členských
států do evropských rozvojových fondů na rok 2016 na 3 450 000 000 EUR pro Komisi a na
150 000 000 EUR pro Evropskou investiční banku.

(4)

Rozhodnutím 2013/759/EU (4) Rada dne 12. prosince 2013 schválila vytvoření překlenovacího nástroje, který se
týká přechodných řídících opatření pro evropské rozvojové fondy od 1. ledna 2014 do vstupu 11. Evropského
rozvojového fondu v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Příspěvky do Evropského rozvojového fondu, které mají jednotlivé členské státy uhradit Evropské komisi a Evropské
investiční bance v rámci třetí splátky na rok 2016, jsou uvedeny v tabulce v příloze tohoto rozhodnutí.
Úhrady uvedených příspěvků lze kombinovat s úpravami v rámci uplatňování odpočtů prostředků poskytnutých podle
překlenovacího nástroje na základě plánu úprav, který každý členský stát sdělil Komisi při přijetí třetí splátky na rok
2015.
(1)
(2)
(3)
(4)

Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1.
Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17.
Rozhodnutí Rady 2013/759/EU ze dne 12. prosince 2013 o přechodných řídících opatřeních pro ERF od 1. ledna 2014 do vstupu 11.
Evropského rozvojového fondu v platnost (Úř. věst. L 335, 14.12.2013, s. 48).
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Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 28. října 2016.
Za Radu
předseda
M. LAJČÁK
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Členské státy

Klíč pro 10.
ERF (v %)

3. splátka 2016 (EUR)
hrazeno EIB 10. ERF

hrazeno Komisi 10. ERF

Celkem

Belgie

3,53

1 765 000,00

24 710 000,00

26 475 000,00

Bulharsko

0,14

70 000,00

980 000,00

1 050 000,00

Česká republika

0,51

255 000,00

3 570 000,00

3 825 000,00

Dánsko

2,00

1 000 000,00

14 000 000,00

15 000 000,00

Německo

20,50

10 250 000,00

143 500 000,00

153 750 000,00

Estonsko

0,05

25 000,00

350 000,00

375 000,00

Irsko

0,91

455 000,00

6 370 000,00

6 825 000,00

Řecko

1,47

735 000,00

10 290 000,00

11 025 000,00

Španělsko

7,85

3 925 000,00

54 950 000,00

58 875 000,00

Francie

19,55

9 775 000,00

136 850 000,00

146 625 000,00

Itálie

12,86

6 430 000,00

90 020 000,00

96 450 000,00

Kypr

0,09

45 000,00

630 000,00

675 000,00

Lotyšsko

0,07

35 000,00

490 000,00

525 000,00

Litva

0,12

60 000,00

840 000,00

900 000,00

Lucembursko

0,27

135 000,00

1 890 000,00

2 025 000,00

Maďarsko

0,55

275 000,00

3 850 000,00

4 125 000,00

Malta

0,03

15 000,00

210 000,00

225 000,00

Nizozemsko

4,85

2 425 000,00

33 950 000,00

36 375 000,00

Rakousko

2,41

1 205 000,00

16 870 000,00

18 075 000,00

Polsko

1,30

650 000,00

9 100 000,00

9 750 000,00

Portugalsko

1,15

575 000,00

8 050 000,00

8 625 000,00

Rumunsko

0,37

185 000,00

2 590 000,00

2 775 000,00

Slovinsko

0,18

90 000,00

1 260 000,00

1 350 000,00

Slovensko

0,21

105 000,00

1 470 000,00

1 575 000,00

Finsko

1,47

735 000,00

10 290 000,00

11 025 000,00

Švédsko

2,74

1 370 000,00

19 180 000,00

20 550 000,00

Spojené království

14,82

7 410 000,00

103 740 000,00

111 150 000,00

100,00

50 000 000,00

700 000 000,00

750 000 000,00
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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1910
ze dne 28. října 2016
o rovnocennosti mezi požadavky určitých třetích zemí na podávání zpráv o platbách vládám
a požadavky kapitoly 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních
závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (1), a zejména na
článek 47 uvedené směrnice,
s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci
požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na
regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (2), a zejména na článek 6 uvedené směrnice,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Účelem posuzování rovnocennosti požadavků podle článku 46 směrnice 2013/34/EU je snížit administrativní
zátěž a zamezit tomu, aby velké podniky a všechny subjekty veřejného zájmu uvedené v článku 42 směrnice
2013/34/EU, které jsou činné v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích a které
sestavují a zveřejňují zprávy o platbách odváděných vládám, čelily problému dvojího podávání těchto zpráv.
Podle článku 6 směrnice 2004/109/ES jsou ke každoročnímu vypracovávání zpráv o platbách odváděných
vládám v souladu s kapitolou 10 směrnice 2013/34/EU povinni rovněž emitenti působící v těžebním průmyslu
nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích.

(2)

Od požadavků kapitoly 10 směrnice 2013/34/EU na sestavování a zveřejňování zpráv o platbách odváděných
vládám osvobozuje článek 46 uvedené směrnice podniky činné v těžebním průmyslu a podniky činné v odvětví
těžby dřeva v původních lesích pod podmínkou, že tyto podniky předmětné platby zveřejňují na základě právní
povinnosti, jež plyne z rovnocenných požadavků třetí země. Tato právní povinnost fakticky může významně
dopadat na mateřský podnik s ohledem na povinnosti jeho podniků dceřiných. V takovém případě by měly
podniky své zprávy o platbách, pro něž platí právní požadavky určitých třetích zemí na podávání zpráv, podávat
v souladu s požadavky těchto třetích zemí, budou-li tyto požadavky shledány rovnocennými. V případě všech
ostatních plateb by měly tyto podniky podávat zprávy podle příslušných požadavků, jež stanoví právo Unie.
Dotčené podniky by měly nadále plnit povinnost zveřejňovat tuto zprávu v souladu s právními předpisy
jednotlivých členských států postupem dle kapitoly 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES (3),
včetně lhůt, jež členské státy pro zveřejňování dokumentů stanoví.

(3)

Rovnocennost požadavků třetích zemí na podávání zpráv by měla být posouzena na základě kritérií, jež stanoví
čl. 46 odst. 3 směrnice 2013/34/EU. Tato kritéria se týkají zejména cílových podniků, cílových příjemců plateb,
zachycovaných plateb, přiřazování zachycovaných plateb, členění zachycovaných plateb, parametrů aktivujících
podávání zpráv na konsolidovaném základě, nosiče, na němž jsou zprávy podávány, četnosti podávání zpráv
a opatření, jejichž cílem je zamezit obcházení požadavků.

(4)

Kanada přijala požadavky na podávání zpráv o platbách vládám (Extractive Sector Transparency Measures Act ze dne
22. června 2015 a související technické specifikace k podávání zpráv). S ohledem na kritéria vyjmenovaná
v čl. 46 odst. 3 směrnice 2013/34/EU vedou uvedené požadavky k relevantním výstupům, které jsou rovnocenné
výstupům podle kapitoly 10 směrnice 2013/34/EU a článku 6 směrnice 2004/109/ES. Tyto požadavky na

(1) Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19.
(2) Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu
zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za
účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11).
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podávání zpráv jsou určeny podnikům a emitentům činným pouze v těžebním průmyslu. Měl by být tudíž
učiněn závěr, že požadavky Kanady na podávání zpráv o platbách, jež vládám odvádějí podniky a emitenti, by
měly být za rovnocenné požadavkům kapitoly 10 směrnice 2013/34/EU považovány pouze v rozsahu, v němž se
týkají jejich činností v těžebním průmyslu.
(5)

Pravidelným přezkumem požadavků třetích zemí na podávání zpráv o platbách vládám, které jsou předmětem
tohoto rozhodnutí, není dotčena možnost, aby Komise provedla zvláštní přezkum v případě, že v důsledku
relevantního vývoje bude nezbytné, aby rovnocennost konstatovanou tímto rozhodnutím opětovně posoudila. Na
základě tohoto opětovného posouzení by mohlo být toto rozhodnutí zrušeno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 50 odst. 1
směrnice 2013/34/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Pro účely článku 47 směrnice 2013/34/EU a článku 6 směrnice 2004/109/ES jsou požadavky, jež třetí země
vyjmenované v příloze tohoto rozhodnutí stanoví pro podávání zpráv a jež se použijí na podniky a emitenty činné
v těžebním průmyslu ve smyslu čl. 41 bodu 1 směrnice 2013/34/EU, považovány za rovnocenné požadavkům
kapitoly 10 směrnice 2013/34/EU, jež se týkají plateb vládám.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. října 2016.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA
SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 1 (PODNIKY A EMITENTI ČINNÍ V TĚŽEBNÍM PRŮMYSLU)

(1) Kanada
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