
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1374/2013 

ze dne 19. prosince 2013, 

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 účetní standard 36 

(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 mezi
národních 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 výklady, které existovaly 
ke dni 15. října 2008. 

(2) Dne 29. května 2013 zveřejnila Rada pro mezinárodní 
účetní standardy změny mezinárodního účetního stan
dardu (IAS) 36 Snížení hodnoty aktiv. Cílem změn je vyjas
nit, že rozsah zveřejnění informací o zpětně získatelné 
částce aktiv, vychází-li tato částka z reálné hodnoty 
snížené o náklady na prodej, se omezuje na znehodno
cená aktiva. 

(3) Výsledky konzultace skupiny technických odborníků při 
Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví 

potvrzují, že změny IAS 36 splňují technická kritéria pro 
přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1606/2002. 

(4) Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno. 

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

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

V příloze nařízení (ES) č. 1126/2008 se mezinárodní účetní 
standard (IAS) 36 Snížení hodnoty aktiv mění v souladu s přílohou 
tohoto nařízení. 

Článek 2 

Změny uvedené v článku 1 začnou jednotlivé společnosti uplat 
ňovat nejpozději prvním dnem prvního účetního období začína
jícího dnem 1. ledna 2014 nebo začínajícího po tomto datu. 

Článek 3 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím 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 19. prosince 2013. 

Za Komisi 
José Manuel BARROSO 

předseda
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( 1 ) Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1.



PŘÍLOHA 

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY 

IAS 36 IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 

Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou 
vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další 
informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org
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Novela IAS 36 Snížení hodnoty aktiv 

Zveřejnění zpětně získatelných částek u nefinančních aktiv 

Odstavce 130 a 134 a nadpis nad odstavcem 138 se mění a doplňuje se odstavec 140J. 

ZVEŘEJNĚNÍ 

… 

130. Účetní jednotka zveřejní za jednotlivá aktiva (včetně goodwillu) nebo za penězotvornou jednotku násle
dující informace o ztrátě ze snížení hodnoty uznané nebo zrušené během období: 

a) ... 

e) zpětně získatelnou částku aktiva (penězotvorné jednotky) a zda je zpětně získatelná částka aktiva 
(penězotvorné jednotky) jeho reálnou hodnotou sníženou o náklady na prodej nebo jeho hodnotou 
z užívání; 

f) pokud je zpětně získatelnou částkou reálná hodnota snížená o náklady na prodej, účetní jednotka 
zveřejní tyto informace: 

i) úroveň hierarchie reálných hodnot (viz IFRS 13), v jejímž rámci je zařazeno celkové ocenění 
aktiva (penězotvorné jednotky) reálnou hodnotou (bez ohledu na to, zda lze zjistit „náklady na 
prodej“), 

ii) v případě ocenění reálnou hodnotou zařazených v hierarchii reálných hodnot do úrovně 2 a 3, 
popis metody/metod oceňování použitých ke stanovení reálné hodnoty snížené o náklady na 
prodej. Pokud došlo ke změně metody oceňování, účetní jednotka zveřejní tuto změnu spolu 
s důvody, které k ní vedly, a 

iii) v případě ocenění reálnou hodnotou zařazených v hierarchii reálných hodnot do úrovně 2 a 3, 
veškeré klíčové předpoklady, na kterých vedení založilo své stanovení reálné hodnoty snížené 
o náklady na prodej. Klíčovými předpoklady jsou takové předpoklady, na které je zpětně získa
telná částka aktiva (penězotvorné jednotky) nejcitlivější. Účetní jednotka rovněž zveřejní diskontní 
sazbu (sazby) použitou při stávajícím a předchozím ocenění, jestliže se reálné hodnoty snížené 
o náklady na prodej stanoví metodou současné hodnoty; 

g) … 

… 

Odhady použité k vyčíslení zpětně získatelné částky penězotvorných jednotek obsahujících goodwill nebo 
nehmotná aktiva s neurčitou dobou použitelnosti 

134. Účetní jednotka zveřejní informace požadované písmeny a) až f) za každou penězotvornou jednotku 
(skupinu jednotek), pro kterou je účetní hodnota goodwillu nebo nehmotných aktiv s neurčitou dobou 
použitelnosti přiřazená takové jednotce (skupině jednotek) významná ve srovnání s celkovou účetní 
hodnotou goodwillu nebo nehmotných aktiv s neurčitou dobou použitelnosti připadající na účetní jedno
tku: 

a) ... 

c) základ, na kterém byla určena zpětně získatelná částka jednotky (skupiny jednotek) (tj. hodnota 
z užívání nebo reálná hodnota snížená o náklady na prodej); 

d) … 

…
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PŘECHODNÁ USTANOVENÍ A DATUM ÚČINNOSTI 

138. ... 

140J Odstavce 130 a 134 a nadpis nad odstavcem 138 byly v květnu 2013 pozměněny. Účetní jednotka použije tyto 
změny retrospektivně pro roční období začínající 1. ledna 2014 nebo později. Dřívější použití je povoleno. Účetní 
jednotka nepoužije tyto změny v obdobích (včetně srovnávacích období), ve kterých již dále nepoužije rovněž 
IFRS 13.
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