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VÝVOJ REGULACE FINANČNÍCH TRHŮ

 Kritika pravidel kapitálové přiměřenosti –

BASEL II

 Posílení regulace, dohledu a řízení rizik v 

bankovním sektoru – BASEL III

 Důsledek – možné omezení schopnosti bank 

poskytovat úvěry do ekonomiky

Zpřísňování regulace „Změkčování“ 

účetních pravidel 

(politické vlivy)



NÁSTROJ HARMONIZAČNÍ STRATEGIE IFRS

Harmonizace účetních standardů v zemích EU

- za nástroj realizace harmonizační strategie EU
byly zvoleny Mezinárodní standardy účetního
výkaznictví IFRS

- Důvody:

1) wPosílení důvěry v účetní informace

2) Srovnatelnost

3) Tlaky evropských investičních manažerů –

rozhodovací základna – IFRS výkazy



SITUACE V ČR – VYKAZOVÁNÍ DLE IFRS

- v ČR od r. 2005 - povinnost pro veřejně

obchodované společnosti

- Dále dobrovolně – podniky v uskupeních,

některé MSP (SME)

Důvody: nařízení zahraničních mateřských

společností, možná konkurenční výhoda,

prostředky z evropských fondů



DŮSLEDKY

DŮSLEDEK rozdílů mezi finančními

výkazy vytvořenými podle IFRS a podle

české účetní legislativy

jiný obraz o téže společnosti než přináší

analýza „českých“ účetních výkazů např.:

- v hospodaření firmy a její finanční

stabilitě

- v tržní hodnotě



RIZIKO I. Z POHLEDU PODNIKU

Regulace finančních institucí  + zpřísňování 
regulatorních opatření - Basel I-III

- řízení rizik v bankách  - poskytování 
úvěrů - důkladná  úvěrová analýza

- bonitní klienti dle české účetní legislativy 

- možné riziko dle IFRS pro banky



VÝVOJ V OBLASTI FINANČNÍCH

NÁSTROJŮ

 Novelizace pravidel  pro finanční nástroje – IAS 
39 – postupně nahrazován novým standardem -

IFRS 9 Finanční nástroje

-umožnilo překlasifikování finančního majetku 
určeného k obchodování s důsledkem změny v 
oceňování

Reálná hodnota Naběhlá hodnota 

 Snížení hodnoty (Impairment)  - změna metody 
tvorby opravných položek – z modelu vzniklých 
ztrát na model očekávaných ztrát



RIZIKO II. Z POHLEDU BANKY

„Druhá strana jedné mince“

Zhoršení bonity klienta

Zjednodušený důsledek regulatorních opatření:

tvorba OP a snížený vykázaný zisk či zvýšené
náklady na kapitál

Možné omezení poskytování úvěrů do ekonomiky i 
jednotlivým „postiženým“ podnikům MSP



POLITICKÉ ASPEKTY VÝVOJE IFRS

Důsledek – postupná ztráta důvěry investorů ve 

finanční výkazy


