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Úvod
Vážení čtenáři,

po deseti letech se Vám dostává do rukou nová publikace o Mezinárodních standardech účetního výkaznictví 
(IFRS). V průběhu této doby byly přijaty některé nové standardy a interpretace, jiné naopak zanikly. Mnoho 
příkladů obsažených v knize IFRS – Aplikace v podnikové praxi, vydané v roce 2009, je však stále aktuálních. 
Proto jsem tuto knihu pojala spíše jako pokračování původní knihy, než jako její aktualizaci. To znamená, 
že i v kapitolách o standardech, které se nezměnily, jsem se snažila uvést nové příklady a vysvětlivky tak, aby 
s oběma knihami bylo možno pracovat jako s jedním celkem. 

V našem (českém a slovenském) prostředí se společnost může setkat se standardy IFRS ve dvou situacích:
1. Společnost poprvé přechází na IFRS ze své původní účetní legislativy. 

Tuto situaci pokrývá IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. 
2. Společnost je buď mateřskou nebo dceřinou společností v okamžiku, kdy došlo k podnikové kombinaci 

a je třeba připravit údaje vstupující do konsolidované účetní závěrky skupiny. 
Tuto situaci pokrývá IFRS 3 Podnikové kombinace.

Kniha se samozřejmě zabývá oběma případy; již v úvodu je však třeba zdůraznit, že se skutečně jedná o dvě 
různé situace, které nelze ztotožňovat a jejichž důsledkem jsou naprosto odlišné výsledky.

V roce 2017 publikovalo nakladatelství VOX jednu z kapitol této knihy – Leasingy podle IFRS. Důvodem této 
samostatné publikace byla skutečnost, že se na mne mnozí čtenáři obraceli s požadavkem rychlého vydání 
materiálu týkajícího se IFRS 16 Leasingy (standard byl přijat v lednu 2016 s účinností od 1. ledna 2019). Po 
poradě s nakladatelstvím byla proto kapitola Leasingy vydána samostatně, a tedy již není součástí této knihy.

Mnohé z příkladů v této knize jsou inspirovány (nebo přímo převzaty) ze studijních materiálů, které vydala 
Nadace IFRS v rámci propagace standardu pro malé a střední podniky (IFRS pro SME). Tyto materiály lze 
získat zdarma na internetových stránkách Nadace IFRS (www.ifrs.org). Jedná se celkem o 35 modulů, které 
obsahují vysvětlivky, příklady, případové studie, otázky s variantami odpovědí a srovnání s plnými IFRS. Když 
jsem v roce 2011 pracovala na pozici Academic Fellow přímo v Nadaci IFRS, v oddělení vzdělávání, byla mojí 
hlavní pracovní náplní příprava těchto materiálů. Z celkového počtu 35 modulů jsem autorkou asi sedmi z nich. 
Proto, i když jsou autorská práva vlastnictvím Nadace IFRS, mají některé z příkladů zřetelně můj rukopis.

V době, kdy jsem pracovala v Nadaci IFRS, měla nadace politiku, že maximální doba, po kterou směl akade-
mický pracovník působit v oddělení vzdělávání, byl jeden rok. Nadace tak chtěla podpořit rotaci odborníků 
z různých částí světa a tím vlastně do světa šířit standardy IFRS a jejich správnou aplikaci. Proto jsem byla 
v lednu 2012 vystřídána akademiky z Jižní Afriky a Austrálie. 
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Po skončení pracovního poměru v Nadaci IFRS jsem se rozhodla zůstat ve Velké Británii a pokračovat ve vý-
uce IFRS na Anglia Ruskin University (Cambridge a Chelmsford), kde působím od roku 2012 do současnosti. 
To je hlavním důvodem, proč je moje přednášková činnost v České a Slovenské republice poměrně omezená 
a soustřeďuje se zejména do mimosemestrálních období.

Poděkování
Protože se nezdržuji v České republice tak často, bylo při vzniku této knihy mnoho pražských kolegů ušetřeno 
mých požadavků na konzultace o IFRS. Jeden z nich ale ne tak docela – prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. 
Jemu bych ráda (1) poděkovala a (2) slíbila, že se pokusím žádosti o konzultace a o jeho názory na řešení pro-
blémů v IFRS omezit na minimum. Mám ale obavu, že se bod (2) nesplní.

Dále děkuji Nakladatelství VOX za to, že zařadilo tuto publikaci do svého edičního plánu a za bezproblémovou 
spolupráci v celém procesu vydávání této knihy (ale i všech předcházejících publikací na téma IFRS).

Děkuji také Anglia Ruskin University za to, že mi poskytla čas na přípravu této knihy.

Děkuji své dceři Mgr. Ing. Tereze Krupové, Ph.D. za právní konzultace a vnučce Emě Benešové, prostě za to, že je.

Lenka Krupová

V Chelmsfordu
Říjen 2018

Případné korekce nalezne čtenář na adrese: https://www.vox.cz/odborne-publikace/


