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Rozdílová tabulka                V. 

 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

 

Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými 

finančními institucemi. 

Odpovídající předpis EU 

 

Směrnice 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 

Ustanovení 

(část, §, 

odst. písm., 

apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

Čl. I. 
bod 8, § 4a  

Za § 4 se se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky pod čarou č. 
23 zní: 

„§ 4a 

(1) Účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, jejich 

oceňování a uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce 

postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených 

přímo použitelným předpisem Evropské unie o uplatňování 

mezinárodních účetních standardů23) (dále jen „mezinárodní účetní 

standardy“). 

 

(2) Pojem finanční nástroj má stejný význam jako v mezinárodních 

účetních standardech. 
 
23) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002. 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.“. 

32013L0034 Čl. 8 odst. 6 Odchylně od odstavců 3 a 4 mohou členské státy 
povolit nebo vyžadovat zachycování oceňování 

finančních nástrojů a uvádění informací o nich 

v souladu s mezinárodními účetními standardy 

přijatými podle nařízení (ES) č. 1606/2002. 

 

 

Celex. Číslo Název předpisu 

 

32013L0034 Směrnice 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 
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