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Nevyslovení námitky vůči prováděcímu opatření: mezinárodní účetní 
standard IAS 39 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS 4, 
IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16 
Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči návrhu nařízení Komise, 
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 IAS 39 a mezinárodní standardy 
účetního výkaznictví IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16 (D069602/01 – 2020/2851(RPS))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh nařízení Komise (D069602/01),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 
19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů1, a zejména na čl. 3 
odst. 1 uvedeného nařízení,

– s ohledem na stanovisko Regulativního výboru pro účetnictví uvedeného v čl. 6 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1606/2002, vydané dne 26. října 2020,

– s ohledem na dopis Komise ze dne 28. října 2020, kterým žádá Parlament, aby prohlásil, 
že proti tomuto návrhu nařízení nevysloví námitku,

– s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru ze dne 2. prosince 2020 
adresovaný předsedovi Konference předsedů výborů,

– s ohledem na článek 5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 
o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi2,

– s ohledem na čl. 112 odst. 4 písm. d) a čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

– s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího 
řádu, která uplynula dne 15. prosince 2020, nevyslovil námitku,

1 Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.
2 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.



A. vzhledem k tomu, že Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala dne 
27. srpna 2020 změny mezinárodního účetního standardu IAS 39 a mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9 a IFRS 16; vzhledem k tomu, 
že cílem těchto změn je poskytnout obecnou podporu za účelem nahrazení 
mezibankovní úrokové sazby (IBOR) fáze 2; vzhledem k tomu, že navrhované změny 
řeší důsledky v oblasti účetního výkaznictví vyplývající z efektivního nahrazení 
referenční úrokové sazby pro změny finančních nástrojů (změny hodnoty) a zajišťovací 
účetnictví a předchází nežádoucím účetním dopadům na ocenění (nebo odúčtování) 
finančních nástrojů a leasingových smluv a přerušení zajišťovacích vztahů v důsledku 
nahrazení referenčních sazeb v rámci právní úpravy; vzhledem k tomu, že bez těchto 
navrhovaných změn by mohly být společnosti nuceny okamžitě zaúčtovat změny 
hodnoty ve výsledku hospodaření, nebo přerušit zajišťovací vztahy, i když nezměnily 
svou strategii řízení rizika; vzhledem k tomu, že Komise naléhavě vyzvala IASB, aby 
urychlila vydání navrhovaných změn tak, aby je Unie mohla včas schválit;

B. vzhledem k tomu, že Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) 
poskytla Komisi dne 14. září 2020 k této novele pozitivní stanovisko;

C. vzhledem k tomu, že Komise dospěla k závěru, že výklad uvedených změn splňuje 
technická kritéria pro jejich přijetí podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002, 
a trvá na tom, že uvedené návrhy změn zabrání přerušení zajišťovacích vztahů 
v důsledku nejistoty související s nahrazením sazby IBOR, takže finanční výkazy podle 
IFRS budou moci řádně znázornit dopad řízení rizik a předejít nežádoucí volatilitě 
ve výsledku hospodaření;

D. vzhledem k tomu, že IASB stanovila jako datum nabytí účinnosti těchto změn 1. leden 
2021 s tím, že jejich dřívější uplatňování je povoleno; vzhledem k tomu, že finanční 
instituce podléhající účetním standardům IFRS a IAS nemohou pro své účetní závěrky 
za rok 2020 použít postup podle navrhovaných změn předtím, než budou tyto změny 
schváleny a zveřejněny; vzhledem k tomu, že pokud by společnosti v Unii nebyly 
schopny využít podporu, kterou tyto změny poskytují, byly by ve srovnání se svými 
konkurenty v jiných jurisdikcích znevýhodněny; vzhledem k tomu, že navrhované 
změny by tudíž měly být schváleny a zveřejněny do konce prosince 2020, aby platily 
pro finanční období počínající dnem 1. ledna 2021, před tímto dnem nebo po něm;

1. prohlašuje, že nevyjádří svůj nesouhlas s návrhem nařízení Komise;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Komisi a pro informaci Radě.


