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Změny v IFRS standardech účinné od 1. ledna 2023 

S rozvojem globální ekonomiky, otevíráním nových trhů a přizpůsobováním obchodních modelů měnící se 

době se vyvíjejí také účetní standardy. Platí to i pro Mezinárodní standardy účetního výkaznictví neboli 

IFRS. Úpravy mají za cíl zachování účinnosti a relevance pro zúčastněné strany a mezinárodní 

podnikatelské prostředí. Níže shrnujeme nejvýznamnější změny standardů IFRS k 1. lednu 2023. 

 

IFRS 17 – Pojistné smlouvy 

Standard IFRS 17 je účinný pro účetní období 

začínající 1. ledna 2023 nebo později, přičemž se 

vyžaduje vykázání komparativ. Předčasné 

použití je povoleno za předpokladu, že účetní 

jednotka použije také „IFRS 9 – Finanční 

nástroje“. A to nejpozději k datu, ke kterému 

poprvé použije IFRS 17. 

IFRS 17 společně s IFRS 9 budou mít zásadní 

dopad na samotné účtování, které účetní 

jednotka provádí. Zároveň do značné míry 

ovlivní i účetní závěrku. Primární dopad bude 

mít aplikace těchto dvou standardů na data, 

systémy a procesy používané k vytváření 

informací pro účely finančního výkaznictví. Nový 

model bude mít pravděpodobně významný vliv na 

zisk a celkový vlastní kapitál některých 

pojišťoven. Aplikace těchto standardů dále ovlivní 

i klíčové ukazatele výkonnosti.  

Zveřejnění účetních pravidel – změny 

IAS 1 

Cílem změn je pomoci účetním jednotkám 

poskytovat užitečnější zveřejnění účetních 

zásad. 

Konkrétně došlo k následujícím změnám: 

▪ Nahrazení požadavku, aby účetní jednotky 
zveřejňovaly své „významné" účetní zásady, 
požadavkem na zveřejnění svých 
„materiálních" účetních zásad. 

▪ Přidání návodu, jak účetní jednotky uplatňují 
koncept materiality při rozhodování 
o zveřejnění účetních pravidel. 

Definice účetních odhadů – změny 

IAS 8 

Novelizovaný standard objasňuje, že dopady 

změny vstupních údajů nebo změny techniky 

oceňování na účetní odhady jsou úpravami 

účetních odhadů, pokud nejsou důsledkem 

opravy chyb minulých období. Předchozí 

definice pozměnění účetního odhadu stanovila, 

že změny účetních odhadů mohou být důsledkem 

nových informací nebo nového vývoje. Proto 

takové pozměnění není opravou chyb. Tento 

aspekt definice byl Radou ponechán. 

Odchylky se vztahují na změny účetních pravidel 

a změny účetních odhadů, ke kterým dojde k datu 

účinnosti nebo po něm. Dřívější aplikace je 

povolena. 

Účelem změn je poskytnout sestavovatelům 

účetní závěrky větší zřejmost, pokud jde o definici 

účetních odhadů, zejména jedná-li se o rozdíl 

mezi účetními odhady a účetními pravidly. 

Neočekává se, že by novely měly mít významný 

dopad na účetní závěrky účetních jednotek. Měly 

by však účetním jednotkám poskytnout užitečné 

vodítko při určování, zda změny mají být 

považovány za změny odhadů, změny zásad 

nebo chyby. 
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Rádi vám nabídneme služby komplexního IFRS poradenství. Pomůžeme vám nejen se závěrkou či 

reportingem dle standardů IFRS, ale i s implementací nových standardů. Neváhejte se obrátit na náš tým 

zkušených IFRS poradců.

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru 

bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice 

a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve 

vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn 

v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění 

v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny 

nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy 

ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou 

stávající legislativy. 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 

 

https://accace.cz/poradenstvi/transakcni/ifrs-poradenstvi/
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://accace.cz/subscribers-cz/?utm_source=Newsletter_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash


  
 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

   

  

 

 

O Accace  

Accace je aktivním a spolehlivým partnerem společností, které hledají špičkové poradenské 

a outsourcingové služby. Na náročné potřeby klientů odpovídáme chytrými řešeními, moderními 

technologiemi, lidským přístupem a mezinárodním přesahem. V České republice je nás již téměř 270 

a pracujeme pro více než 500 firem, od start-upů přes malé a střední podniky až k nadnárodním 

korporacím. V rámci skupiny Accace máme již přes 800 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více 

než 2 000 zákazníků. 

O Accace Circle 

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních 

poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu 

poskytovaných služeb bez ohledu na státní hranice. Globální zastoupení máme ve více než 50 zemích 

a sdružujeme téměř 2 500 profesionálů. Naše klientela čítá více než 15 000 zákazníků z různých oborů, 

převážně středně velkých firem a mezinárodních společností z žebříčku Fortune 500. Měsíčně 

zpracováváme zhruba 200 000 výplatních pásek. 

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.  

Kontakt  

Stanislav Machek 

Partner 

E-mail: stanislav.machek@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

Michelle Vokounová 

Senior Consultant 

E-mail: michelle.vokounova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

https://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
http://www.circle.accace.com/
https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
mailto:stanislav.machek@accace.com
mailto:michelle.vokounova@accace.com

