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Od 1. července 2017 je v účinnosti
rozsáhlá novela insolvenčního zákona
a některých dalších předpisů. V dnešním článku se zaměříme na změny,
jejichž znalost se vám může hodit,
pokud na vaši společnost někdo podá
insolvenční návrh anebo pokud jej
budete chtít podat vy.
Novelizace insolvenčního zákona (zákona
č. 82/2006 Sb., dále jen „IZ“) byla provedena zákonem č. 64/2017 Sb. (dále jen
„Novela“). Novela přináší rozsáhlé změny
pro insolvenční správce, insolvenční soudy,
dlužníky, věřitele, ale i pro auditory, daňové
poradce a soudní znalce. My se nyní zaměříme pouze na dvě změny, které novela přinesla v oblasti podnikatelských insolvencí
a které mají vazbu na účetnictví či audit.
První z nich má být především nástrojem
obrany dlužníka proti věřitelským návrhům,
druhá se týká věřitelských insolvenčních
návrhů.

Posouzení platební neschopnosti
dlužníka
V rámci posuzování platební schopnosti
dlužníka přibyla novelou tzv. negativní
domněnka úpadku (§ 3 odst. 3 IZ) označovaná jako „mezera krytí“. Nové ustanovení zavádí vyvratitelnou domněnku
neexistence úpadku v podobě platební
neschopnosti v případě, že rozdíl mezi výší
dlužníkových splatných peněžitých závazků
a výší jeho disponibilních prostředků
představuje méně než desetinu výše jeho
splatných peněžitých závazků anebo pokud
mezera krytí požadovaným způsobem
výhledově klesne. Cílem tohoto ustanovení
je rychle posoudit, zda nastala skutečná
ekonomická podstata úpadku nebo jestli
se dlužník nachází v nějakém přechodném
stavu, který nemusí vést k úpadku.

úpadku v podobě platební neschopnosti
jsou nově zaváděny tzv. výkazy likvidity
(výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity). Obsah těchto výkazů a způsob jejich
vyhotovení upravuje vyhláška č. 190/2017
Sb. (dále jen „Vyhláška“).

Výkazy likvidity
K prokázání požadované mezery krytí,
a tím k založení domněnky neexistence

Výkaz stavu likvidity se sestavuje
k poslednímu dni kalendářního měsíce
předcházejícího měsíci, v němž bylo

Výkazy likvidity předkládá insolvenčnímu
soudu dlužník, ale osobami oprávněnými
k jejich sestavení jsou statutární auditor,
znalec nebo osoba, která se zabývá ekonomickým poradenstvím v oblasti insolvencí
a restrukturalizací (opět prostřednictvím
auditora nebo znalce).
Výkazy likvidity musí být insolvenčnímu
soudu předloženy nejpozději do 14 dnů
od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení.
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zahájeno insolvenční řízení dlužníka.
Veškeré podklady pro sestavení výkazu
poskytuje dlužník, který sestavuje
i mezitímní účetní závěrku (nemusí být
ověřena auditorem). Vyhláška upravuje
strukturu výkazu, požadavky a způsob
zahrnutí položek majetku a závazků, jakož
i postup zpracovatele.
Pokud z výkazu stavu likvidity vyplývá
mezera krytí větší než jedna desetina výše
splatných peněžitých závazků dlužníka, je
dlužník povinen předložit insolvenčnímu
správci ještě další výkaz – výhled vývoje
likvidity. Ten představuje krátkodobý
plán vývoje oběžných aktiv, krátkodobých
závazků a vývoje peněžních toků dlužníka.
Sestavuje se na období osmi, resp. dvanácti
týdnů od data posouzení likvidity a předkládá se ve formě týdenního přehledu. Cílem
je posoudit, zda lze očekávat, že mezera krytí
splatných závazků dlužníka klesne pod jednu
desetinu jeho splatných závazků.

Dlužník tedy možností předložení výkazů
likvidity získává nástroj k obraně proti
neoprávněným či šikanózním návrhům ze
strany věřitelů. Problém může představovat lhůta k vypracování výkazů likvidity,
která činí 14 dní, v rámci nichž musí dlužník kontaktovat zpracovatele (auditora
či znalce), ten se musí rozhodnout, zda
zakázku přijme, následně je třeba sestavit mezitímní účetní závěrku a zpracovat
výkaz(y) likvidity.
Z pohledu auditora či znalce se jedná
o velmi náročnou a rizikovou zakázku. Jsou
totiž v pozici zpracovatele výkazů likvidity
a budou odpovědní (či spoluodpovědní)
i za správnost a úplnost údajů, ze kterých
budou při přípravě výkazů likvidity vycházet. Výkazy likvidity představují důkazy
v probíhajícím soudním řízení, které v případě insolvencí bývá často komplikované
a napadané ze všech stran.
Při tvorbě vyhlášky se zřejmě předpo-

kládalo, že zpracovateli výkazů likvidity
budou primárně stávající auditoři dlužníků,
kteří mají výhodu spočívající v podrobné
znalosti klientů. V praxi však může vznikat
etický problém s ohrožením nezávislosti
auditora, pokud by pro klienta připravoval
výkazy likvidity a následně se měl v auditorské zprávě vyjádřit k významné nejistotě
ohledně trvání podniku.
Věřitelské insolvenční návrhy
Novela přinesla také řadu změn v oblasti
věřitelských insolvenčních návrhů.
Z pohledu účetnictví je zajímavé novelizované znění §105 insolvenčního zákona.
V případě, že insolvenční návrh podá věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku. Pokud je dlužníkem právnická osoba, je tento navrhující
věřitel, který vede účetnictví nebo daňovou
evidenci, povinen doložit pohledávku jedním z uvedených způsobů:
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•• uznáním dlužníka s ověřeným podpisem,
•• vykonatelným rozhodnutím,
•• notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti,
•• exekutorským zápisem se svolením k vykonatelnosti,
•• potvrzením auditora, soudního znalce
nebo daňového poradce, že navrhovatel
o pohledávce účtuje.
Auditor, soudní znalec či daňový poradce
se ve svém potvrzení, které vystavuje navrhujícímu věřiteli, vyjadřuje pouze k tomu, že
věřitel o pohledávce účtuje.
Cílem tohoto ustanovení je zamezit věřitelům podávat insolvenční návrhy z titulu
mimobilanční či smyšlené pohledávky.

Soud má také pravomoc udělit neúspěšnému navrhovateli pokutu až do nově stanovené výše 500 tisíc Kč. Rovněž je zavedena nová procesní fáze, tzv. předběžné
posouzení věřitelského insolvenčního
návrhu insolvenčním soudem. Pokud
bude mít insolvenční soudce pochybnosti
o důvodnosti věřitelského insolvenčního
návrhu, nezveřejní návrh v insolvenčním
rejstříku a ve lhůtě sedmi dnů ho může
odmítnout jako zjevně bezdůvodný. V takovém případě tento návrh nebude vůbec
v insolvenčním rejstříku publikován.

Pro úplnost jen vyjmenujeme některé další
důležité oblasti změn, které novela insolvenčního zákona přinesla:

Všechna tato nová ustanovení zákona mají
zamezit podávání šikanózních insolvenčních návrhů.

•• možnost zpeněžení majetku exekutorem,

•• změny v přihlašování a postupování
pohledávek,
•• změny v ustanovování insolvenčního
správce,
•• změny v úpravě hlasovacích práv věřitelů,
•• posílení elektronizace insolvenčního
řízení,
•• možnost uplatnění zajištění u podmíněných a budoucích pohledávek,
•• změny v oddlužení.
Na závěr nám nezbývá než popřát, abyste
se nestali účastníkem jakéhokoliv insolvenčního řízení v jakémkoli procesním
postavení.
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Aktuality v českém účetnictví
Praha, Ostrava, Plzeň
Rádi bychom Vás pozvali na letošní podzimní seminář zaměřený na možná úskalí
při sestavování účetní závěrky, který bude
veden formou praktických příkladů a tipů
v oblastech, kde jakožto poradci a auditoři
míváme nejvíce zjištění. Dále probereme
změny v zákoně o účetnictví, které přinesla
jeho novela účinná od 1. ledna 2017. Tradičně nebudou chybět ani daňové novinky
s dopadem na účetní závěrku společností.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní
legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů nebo jsou s její přípravou
jinak spojeni. A dále všem, kteří se chtějí
o českém účetnictví a daňových a právních
novinkách dozvědět víc.
Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního
poradenství.

Termíny
Praha: 6. prosince 2017
Ostrava: 5. prosince 2017
Plzeň: 13. prosince 2017
Pro více informací a registraci prosím
navštivte: www.deloitte.com/cz/akce
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Dne 31. října 2017 Evropská komise
přijala standard IFRS 16 Leasingy pro
použití v Evropské unii. Tento standard
vypracovaný Radou pro mezinárodní
účetní standardy (IASB) má nahradit
standard IAS 17 Leasingy a související
interpretace. Datum účinnosti standardu v Evropské unii je stejné, jako
datum účinnosti stanovené radou
IASB (účetní období začínající dne
1. ledna 2019 nebo později). Dřívější
aplikace je možná, pokud účetní jednotka používá také IFRS 15 Výnosy ze
smluv se zákazníky.
Standard IFRS 16 byl vydán již v lednu roku
2016. O novém standardu jsme podrobně
informovali v našich Účetních novinkách
v březnu 2016, kdy jsme se zabývali historií
projektu leasingu a nejdůležitějšími požadavky nového standardu – jeho rozsahem
působnosti, definicí leasingu, účetním

zachycením leasingu v účetních závěrkách
nájemců i pronajímatelů, datem účinnosti
standardu a jeho přechodnými ustanoveními.
O praktických dopadech nového standardu jsme podrobně psali v Účetních
novinkách v dubnu 2016.
V dnešním článku si shrneme hlavní změny,
které standard IFRS 16 přináší.
Nový standard poskytuje komplexní model
pro identifikaci ujednání o leasingu a jejich
zachycení v účetních závěrkách nájemce
i pronajímatele.
Podle IFRS 16 se v rámci identifikace
leasingu aplikuje model kontroly, kdy
se rozlišuje mezi leasingem a smlouvami
o poskytování služeb podle toho, zda
existuje „identifikované“ aktivum kont-

rolované zákazníkem. Přestože u většiny
smluv může být klasifikace jako leasing
nebo jako smlouva o poskytování služeb
podle nového standardu stejná jako při
aplikaci modelu „rizik a odměn“ podle IAS
17, k odlišnému účtování může v některých
případech dojít. Je však důležité podotknout, že pronajímatelé i nájemci mohou při
posouzení, zda smlouva existující k datu
prvotní aplikace IFRS 16 obsahuje leasing,
i nadále postupovat podle IAS 17 s cílem
zamezit vzniku dalších nákladů, které by
účetní jednotky musely vynaložit na opětovná detailní posouzení.
Jedním z nejnápadnějších aspektů IFRS 16
je to, že účetní modely nájemce i pronajímatele jsou asymetrické.
Přestože rozlišení finančního a operativního leasingu u pronajímatelů podle IAS 17
rada IASB ponechala (a zároveň přenesla
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související požadavky do IFRS 16 takřka
v nezměněné podobě), u nájemců toto
rozlišení již není relevantní.
Účetní model pro pronajímatele
Změny zavedené standardem IFRS 16
nejsou pro pronajímatele významné.
S výjimkou subleasingů pronajímatel není
povinen při přechodu na nový standard
provést žádné změny v případě leasingů,
v nichž je pronajímatelem. Dodatečné
požadavky byly zavedeny u subleasingů
a modifikací leasingů a rovněž došlo k rozšíření požadavků na zveřejnění na straně
pronajímatele.
Účetní model pro nájemce
Pro nájemce se situace zásadně mění a lze
očekávat, že IFRS 16 bude mít významné
dopady, především na účetní jednotky,
jejichž velkou část mimobilančního financování představoval právě operativní leasing.
Toto účetní zachycení formou operativního
leasingu již není možné kromě krátko-

dobých leasingů (tj. s dobou leasingu
12 měsíců či kratší) a leasingů aktiv
s nízkou hodnotou („nízká hodnota“ není
specificky definována, avšak rada IASB
uvedla, že tím míní aktiva, jejichž hodnota,
jsou-li nová, se pohybuje v řádu 5 000 USD
či méně).
Vyžaduje se, aby nájemci vykázali veškeré
další leasingy spadající do rozsahu IFRS 16
v rozvaze, tj. na počátku leasingu vykázali
aktivum z práva k užívání a související leasingový závazek. Následné účtování je pak
celkově podobné jako u modelu finančního
leasingu podle IAS 17.
Dopad na účetní závěrku nájemce
Jak tyto nové požadavky ovlivní účetní
závěrku nájemce, bude samozřejmě záviset na typech leasingových smluv, které
nájemce uzavřel, jakož i na tom, jaké uplatní
výjimky ze standardu a praktická opatření.
Nájemci však mohou očekávat:

•• zvýšení vykázaných aktiv a závazků (aktiva z práva k užívání a závazky
z leasingu vykázané jinak než jako krátkodobé leasingy a leasingy aktiv s nízkou
hodnotou);
•• vyšší leasingové náklady vykázané
v dřívějších obdobích leasingu a nižší
leasingové náklady v pozdějších obdobích (koncentrace finančních nákladů
na závazek z leasingu do počátečního období vs. náklad vykázaný lineárně v souladu s modelem operativního leasingu
podle IAS 17);
•• posun v klasifikaci leasingových
nákladů, a to z provozních nákladů
na finanční náklady a odpisy (tj. posun
pod hranici metrik, jako je provozní zisk,
EBITDA nebo EBIT). Existuje několik
výjimek: jakékoliv variabilní leasingové
platby nezahrnuté do prvotního ocenění
závazku z leasingu se klasifikují jako
provozní náklady stejně jako náklady
spojené s leasingem krátkodobých aktiv
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a aktiv s nízkou hodnotou, na něž se vztahují výjimky z vykazování;
•• u účetních jednotek, které prezentují
peněžní toky související s úroky
z leasingů jako peněžní toky z financování,
se platby dříve spojené s operativním
leasingem přesunou do financování
(pokud účetní jednotky nezmění své
politiky týkající se prezentace peněžních
toků z úroků). Odliv peněžních prostředků
z provozní a finanční činnosti se u těchto
účetních jednotek zvýší.
Při aplikaci standardu IFRS 16 budou účetní
jednotky muset v řadě situací uplatnit
svůj úsudek, zejména při definování
leasingu a posouzení doby trvání leasingu.
Účetní jednotky budou rovněž muset
pečlivě zvážit, zda využijí praktická opatření
a výjimky z vykazování (včetně například
osvobození v rámci přechodu na nový
standard).

Obchodní aspekty
Kromě výše uvedeného existují i významné
obchodní aspekty, jako například:
•• zda je potřeba provést změny systémů
a procesů (např. s cílem sledovat leasingy
samostatně nebo na úrovni portfolia, či
shromažďovat informace potřebné pro
zveřejnění),
•• veškeré daňové dopady (pokud daňové
posuzování leasingu vychází z jeho
zachycení v účetní závěrce),
•• dopad změn na vykázané částky
klíčových metrik, úvěrových kovenantů
a odměn vedení společnosti.
Jak vám můžeme pomoci v souvislosti
s novým standardem IFRS 16?
Nový standard IFRS 16 zavádí významné
změny v klasifikaci a vykazování leasingu,
zejména z hlediska nájemce. V tomto
směru vám společnost Deloitte může
nabídnout:

•• další články v publikaci dReport, které se
tímto tématem zabývají,
•• publikace v angličtině na www.iasplus.
com,
•• konzultace s odborníky ze společnosti
Deloitte, pokud jde o konkrétní dopady
standardu IFRS 16 na vaši účetní jednotku,
•• asistenci při implementaci požadavků
stanovených tímto novým standardem,
•• podzimní a jarní seminář zabývající se
standardem IFRS 16.
Pokud se chcete dozvědět o našich poradenských službách více, kontaktujte prosím
Lenku Neuvirtovou (lneuvirtova@deloitteCE.com).
Zdroje: www.iasplus.com, www.ifrs.org
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Evropská unie schválila čtyři úpravy standardů
k použití v EU
Evropská komise schválila na konci října
další úpravy standardů pro použití v Evropské unii. Všechny byly publikovány v Úředním věštníku EU dne 9. listopadu 2017.
Jedná se o tyto úpravy stávajících standardů:
Úprava standardu

Vydáno radou IASB

Předmět úpravy

Datum účinnosti
v EU

Více informací viz
Účetní novinky

IAS 12
Vykazování odložených daňových pohledávek z nerealizovaných ztrát

v lednu 2016

Upřesňuje, jak účtovat o odložených daňových
pohledávkách z nerealizovaných ztrát u dluhových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.
Obsahuje několik upřesňujících odstavců
a ilustrativní příklad.

1. ledna 2017

z února 2016

IAS 7
Iniciativa týkající se zveřejňování informací

v lednu 2016

Vyžaduje, aby účetní jednotka zveřejnila informace, které uživatelům účetní závěrky umožní
hodnotit změny závazků vyplývajících z financování, včetně změn vyplývajících z peněžních
toků i změn nepeněžních.

1. ledna 2017

z března 2016

České účetnictví
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• Novela insolvenčního zákona
• Pozvánka na seminář

IFRS
• IFRS 16 přijat pro použití v Evropské
unii
• E
 vropská unie schválila čtyři úpravy
standardů k použití v EU

Úprava standardu

Vydáno radou IASB

Předmět úpravy

Datum účinnosti
v EU

Více informací viz
Účetní novinky

• Stav schvalování IFRS
v Evropské unii

IFRS 15
Vyjasnění IFRS 15 Výnosy ze
smluv se zákazníky

v dubnu 2016

Úpravy nemění základní principy standardu, ale
objasňují, jak mají být tyto principy používány.

1. ledna 2018

z května 2016

1. ledna 2018

z října 2016

Úpravy se zaměřují na tři témata (identifikace
povinností k plnění, rozlišení zmocněnce
a zmocnitele a licencování) a poskytují určité
úlevy při přechodu na nový standard pro modifikované a ukončené smlouvy.

US GAAP
• Nové publikace společnosti Deloitte

IFRS 4
Použití IFRS 9 Finanční
nástroje společně s IFRS 4
Pojistné smlouvy

v září 2016

Úpravy zavádějí dvě možnosti pro účetní jednotky, které vydávají pojistné smlouvy v rozsahu IFRS 4:
•• použít tzv. reklasifikační přístup
(angl.„overlay approach“) nebo
•• použít přístup odložené aplikace
(angl. „deferral approach“)
Využití obou přístupů je volitelné.

Datum účinnosti v Evropské unii je v případě všech úprav stejné jako datum
stanovené radou IASB. Přijaté znění úprav
standardu IFRS 4 však navíc obsahuje

ustanovení umožňující finančnímu konglomerátu se rozhodnout, že žádná z jeho
účetních jednotek působících ve finančním sektoru nebude standard IFRS 9

aplikovat v konsolidované účetní závěrce
pro finanční roky počínající před 1. lednem 2021, budou-li splněna určitá kritéria.

České účetnictví
• Novela insolvenčního zákona
• Pozvánka na seminář
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Stav schvalování IFRS v Evropské unii

IFRS
• IFRS 16 přijat pro použití v Evropské
unii
• E
 vropská unie schválila čtyři úpravy
standardů k použití v EU
• Stav schvalování IFRS
v Evropské unii

US GAAP
• Nové publikace společnosti Deloitte

Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu,
v níž je popisován stav schvalování všech
IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich
úprav, naposledy 10. listopadu 2017.
Na schválení Evropské komise k použití
v Evropské unii čekají k 27. listopadu 2017
následující dokumenty rady IASB:
Standardy
•• IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci
(vydáno v lednu 2014) – Evropská komise
se rozhodla nezahajovat schvalovací
proces tohoto prozatímního standardu
a počkat na finální standard
•• IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy

Interpretace

•• Úprava standardu IFRS 2 Klasifikace
a ocenění transakcí s úhradami vázanými
na akcie (vydáno v červnu 2016)

•• IFRIC 22 Transakce v cizích měnách
a předem hrazená protihodnota (vydáno
v prosinci 2016)

•• Úprava standardu IFRS 9 Předčasné splacení s negativní kompenzací (vydáno v říjnu
2017)

•• IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů (vydáno v červnu 2017)

•• Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej
nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho
přidruženým či společným podnikem (vydáno v září 2014)

Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU.

•• Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé
podíly v přidružených a společných podnicích (vydáno v říjnu 2017)
•• Úprava standardu IAS 40 Převody investic
do nemovitostí (vydáno v prosinci 2016)
•• Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2014 – 2016
(vydáno v prosinci 2016)

České účetnictví
• Novela insolvenčního zákona
• Pozvánka na seminář
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Nové publikace společnosti Deloitte

IFRS
• IFRS 16 přijat pro použití v Evropské
unii
• E
 vropská unie schválila čtyři úpravy
standardů k použití v EU
• Stav schvalování IFRS
v Evropské unii

US GAAP
• Nové publikace společnosti Deloitte

S potěšením vám přinášíme aktuální
informace o nových publikacích, které
společnost Deloitte vydala. Jak jste si
mohli všimnout, společnost Deloitte
velmi aktivně připravuje řadu publikací z různých oblastí účetnictví
a vykazování podle všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP.

•• Návod k vykazování podle segmentů

V posledních měsících vyšlo hned několik
nových publikací, které jsou nyní dostupné
na adrese https://www.iasplus.com/en-us/
tag-types/united-states/roadmap-series.

•• Návod pro transakce v cizí měně a jejich
přepočty

Publikační řada návodů (Roadmaps)
z roku 2017 čtenářům již nabízí následující
témata:
•• Návod k účtování o příslibech úhrad
vázaných na akcie
•• Návod k ostatním finančním údajům
neúčetního charakteru (non GAAP)

•• Návod k účtování o akvizicích aktiv
•• Návod k použití nového standardu o vykazování výnosů

Pokud hledáte jakékoli z výše uvedených
témat, naše publikace pro vás jistě budou
užitečné, protože obsahují jak odkazy
na kodifikaci, tak různé příklady i souhrn
za každou jednotlivou kapitolu.

•• Návod ke konsolidaci
•• Návod k odlišování závazků od vlastního
kapitálu

•• Návod k účtování o nekontrolních
podílech
•• Návod k sestavení výkazu o peněžních
tocích
•• Návod pro účtování o daních z příjmů
•• Návod pro účtování o smlouvách o vlastním kapitálu účetní jednotky

Publikace si nekladou za cíl nahradit
nezbytnou míru úsudku a analýzu předpokladů, které společnosti musejí mít, ani
nahradit konzultace s odborníky společnosti Deloitte ve specifických komplexních
případech, ale zcela jistě vám mohou
pomoci v tom, jak se v mnoha otázkách
týkajících se vykazování a zveřejňování
zorientovat.

České účetnictví
• Novela insolvenčního zákona
• Pozvánka na seminář

IFRS
• IFRS 16 přijat pro použití v Evropské
unii
• E
 vropská unie schválila čtyři úpravy
standardů k použití v EU
• Stav schvalování IFRS
v Evropské unii

US GAAP
• Nové publikace společnosti Deloitte
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Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní
osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte, s odbornou skupinou Deloitte na adrese
CZ_TechnicalDesk@deloittece.com nebo s jedním z následujících odborníků:
České účetnictví
Jarmila Rázková
jrazkova@deloitteCE.com

IFRS a US GAAP
Martin Tesař
mtesar@deloitteCE.com
Soňa Plachá
splacha@deloitteCE.com
Gabriela Jindřišková
gjindriskova@deloitteCE.com
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