
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 

ze dne 23. března 2010, 

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 standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

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

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízením Komise (ES) č. 1126/2008 ( 2 ) byly přijaty 
některé mezinárodní účetní standardy a výklady, které 
existovaly ke dni 15. října 2008. 

(2) Dne 18. června 2009 zveřejnila Rada pro mezinárodní 
účetní standardy (IASB) změny mezinárodního standardu 
účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrada akciemi (dále jen 
„změna IFRS 2“). Změna IFRS 2 objasňuje účetní zpra
cování transakcí vázaných na akcie, kde dodavatel zboží 
nebo služeb obdrží úhradu v hotovosti a příslušný 
závazek vzniká jinému subjektu skupiny (úhrady vázané 
na akcie vypořádané v hotovosti v rámci skupiny). 

(3) Výsledky konzultace skupiny technických odborníků 
(TEG) při Evropské poradní skupině pro účetní výkaz
nictví (EFRAG) potvrzují, že změna IFRS 2 splňuje tech
nická kritéria pro přejímání stanovená v čl. 3 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1606/2002. V souladu s rozhodnutím 
Komise 2006/505/ES ze dne 14. července 2006, kterým 
se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti 
standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poraden
ství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské 
poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG) ( 3 ), 

posoudila prověřovací skupina pro poradenství v oblasti 
standardů stanovisko EFRAG týkající se schválení 
a sdělila Komisi, že je vyvážené a objektivní. 

(4) Nařízení (ES) č. 1126/2008 by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno. 

(5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se 
stanoviskem Regulativního výboru pro účetnictví, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

Článek 1 

Příloha nařízení (ES) č. 1126/2008 se mění takto: 

1) Mezinárodní standard účetního výkaznictví IFRS 2 Úhrada 
akciemi se mění v souladu se změnami mezinárodního stan
dardu účetního výkaznictví IFRS 2 Úhrada akciemi, jak jsou 
uvedeny v příloze tohoto nařízení; 

2) Interpretace 8 a 11 Výboru pro interpretace mezinárodního 
účetního výkaznictví (IFRIC) se zrušují. 

Článek 2 

Podniky začnou uplatňovat změny, jak jsou uvedeny v příloze 
tohoto nařízení, nejpozději prvním dnem prvního účetního 
období začínajícího po dni 31. prosince 2009. 

Článek 3 

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 23. března 2010. 

Za Komisi 
José Manuel BARROSO 

předseda
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PŘÍLOHA 

MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY 

IFRS 2 Změny IFRS 2 Úhrada akciemi 

„Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou 
vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci pro osobní potřebu nebo jiné poctivé využití („fair dealing“). Další 
informace lze získat od IASB na internetové stránce www.iasb.org“
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Změny IFRS 2 Úhrady vázané na akcie 

PŮSOBNOST 

Odstavec 2 se mění, odstavec 3 se zrušuje a vkládá se nový odstavec 3A. 

2 Účetní jednotka použije tento IFRS při účtování veškerých úhrad vázaných na akcie bez ohledu na to, zda účetní 
jednotka dokáže nebo nedokáže konkrétně identifikovat některé nebo všechno zboží nebo služby, a to včetně: 

a) úhrad vázaných na akcie vypořádaných kapitálovými nástroji, 

b) úhrad vázaných na akcie vypořádaných v hotovosti a 

c) transakcí, při nichž účetní jednotka obdrží nebo získá zboží nebo služby a podmínky dohody umožní buď 
účetní jednotce, nebo dodavateli tohoto zboží nebo služeb, aby si vybrali, zda účetní jednotka transakci vypořádá 
v hotovosti (nebo jinými aktivy), nebo vydáním kapitálových nástrojů, 

s výjimkou uvedenou v odstavcích 3A–6. Při neexistenci specificky identifikovatelného zboží nebo služby mohou 
jiné okolnosti naznačit, že zboží nebo služby byly (nebo budou) obdrženy, a v takovém případě se rovněž použije 
tento IFRS. 

3 [Zrušen] 

3A Úhrady vázané na akcie mohou být vypořádány jinou účetní jednotkou ve skupině (nebo akcionářem kterékoli 
účetní jednotky ve skupině) z pověření účetní jednotky, která obdrží nebo získá zboží nebo služby. Odstavec 2 se 
vztahuje rovněž na účetní jednotku, která 

a) obdrží zboží nebo služby, jestliže má jiná účetní jednotka v téže skupině (nebo akcionář kterékoli účetní 
jednotky ve skupině) závazek vypořádat transakci úhradou vázanou na akcie, nebo 

b) má závazek vypořádat transakci úhradou vázanou na akcie, jestliže zboží nebo služby obdrží jiná účetní jednotka 
v téže skupině, 

nejedná-li se jednoznačně o transakci za jiným účelem, než je platba za zboží nebo služby dodané účetní jednotce, 
která je obdrží. 

ÚHRADY VÁZANÉ NA AKCIE VYPOŘÁDANÉ KAPITÁLOVÝMI NÁSTROJI 

Vkládá se nový odstavec 13A. 

Přehled 

13A Zejména pokud se zdá, že identifikovatelné plnění (pokud existuje) obdržené účetní jednotkou je nižší než reálná 
hodnota poskytnutých nástrojů vlastního kapitálu nebo vzniklého závazku, naznačuje zpravidla tato situace, že 
účetní jednotka obdržela (nebo obdrží) jiné plnění (tj. neidentifikovatelné zboží nebo služby). Účetní jednotka ocení 
obdržené identifikovatelné zboží nebo služby v souladu s tímto IFRS. Účetní jednotka ocení neidentifikovatelné 
zboží nebo služby, které byly obdrženy (nebo které mají být obdrženy), jako rozdíl mezi reálnou hodnotou úhrady 
vázané na akcie a reálnou hodnotou identifikovatelného zboží nebo služeb, které byly obdrženy (nebo které mají 
být obdrženy). Účetní jednotka ocení obdržené neidentifikovatelné zboží nebo služby k datu poskytnutí. U transakcí 
vypořádaných v hotovosti však bude závazek přeceněn na konci každého účetního období, dokud není vypořádán 
v souladu s odstavci 30–33. 

Úhrady vázané na akcie mezi účetními jednotkami ve skupině 

Za odstavec 43 se vkládá nadpis a nové odstavce 43A–43D. 

ÚHRADY VÁZANÉ NA AKCIE MEZI ÚČETNÍMI JEDNOTKAMI VE SKUPINĚ (ZMĚNY Z ROKU 2009) 

43A V případě úhrad vázaných na akcie mezi účetními jednotkami ve skupině účetní jednotka, která obdrží zboží nebo 
služby, ocení ve své individuální účetní závěrce obdržené zboží nebo služby jako úhradu vázanou na akcie 
vypořádanou kapitálovými nástroji nebo vypořádanou v hotovosti, a to na základě posouzení:
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a) povahy poskytnutých plnění a 

b) vlastních práv a povinností. 

Částka vykázaná účetní jednotkou, která obdrží zboží nebo služby, se může lišit od částky vykázané konsolidovanou 
skupinou nebo jinou účetní jednotkou ve skupině vypořádávající transakci s úhradou vázanou na akcie. 

43B Účetní jednotka, která obdrží zboží nebo služby, ocení obdržené zboží nebo služby jako úhradu vázanou na akcie 
vypořádanou kapitálovými nástroji, pokud: 

a) poskytnutá plnění jsou jejími vlastními kapitálovými nástroji, nebo 

b) účetní jednotka nemá žádný závazek vypořádat transakci úhradou vázanou na akcie. 

Účetní jednotka následně přecení tuto úhradu vázanou na akcie vypořádanou kapitálovými nástroji pouze s ohledem 
na změny netržních rozhodných podmínek v souladu s odstavci 19–21. Ve všech ostatních případech ocení účetní 
jednotka, která obdrží zboží nebo služby, obdržené zboží nebo služby jako úhradu vázanou na akcie vypořádanou 
v hotovosti. 

43C Účetní jednotka, která vypořádává úhradu vázanou na akcie v případě, že zboží nebo služby obdrží jiná účetní 
jednotka ve skupině, vykáže transakci jako úhradu vázanou na akcie vypořádanou kapitálovými nástroji pouze 
v případě, je-li vypořádána vlastními kapitálovými nástroji účetní jednotky. V opačném případě je transakce vyká
zána jako úhrada vázaná na akcie vypořádaná v hotovosti. 

43D Některé transakce ve skupině zahrnují dohody o proplacení, podle nichž musí jedna účetní jednotka ve skupině 
zaplatit jiné účetní jednotce ve skupině za poskytnutí úhrad vázaných na akcie dodavatelům zboží nebo služeb. 
V těchto případech účetní jednotka, která obdrží zboží nebo služby, zaúčtuje transakci s úhradou vázanou na akcie 
v souladu s odstavcem 43B bez ohledu na dohody o proplacení v rámci skupiny. 

DATUM ÚČINNOSTI 

Vkládá se nový odstavec 63, nadpis a odstavec 64. 

63 Účetní jednotka uplatňuje níže uvedené změny Úhrad vázaných na akcie vypořádaných v hotovosti v rámci skupiny vydané 
v červnu 2009 zpětně s výhradou přechodných ustanovení v odstavcích 53–59 v souladu s IAS 8 Účetní pravidla, 
změny v účetních odhadech a chyby pro roční období počínající 1. ledna 2010 nebo později: 

a) změny odstavce 2, zrušení odstavce 3 a vložení odstavců 3A a 43A–43D a odstavců B45, B47, B50, B54, 
B56–B58 a B60 v dodatku B s ohledem na účtování transakcí mezi účetními jednotkami ve skupině; 

b) revidované definice v dodatku A týkající se těchto výrazů: 

— transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádané v hotovosti, 

— transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádané kapitálovými nástroji, 

— dohoda o úhradách vázaných na akcie a 

— transakce s úhradou vázanou na akcie. 

Nejsou-li k dispozici informace potřebné pro retrospektivní aplikaci, účetní jednotka ve své individuální účetní 
závěrce zohlední částky dříve vykázané v konsolidované účetní závěrce skupiny. Dřívější uplatnění je povoleno. 
Pokud účetní jednotka použije změny pro období začínající přede dnem 1. ledna 2010, tuto skutečnost zveřejní.
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ZRUŠENÍ INTERPRETACÍ 

64 Dokument Úhrady vázané na akcie vypořádané v hotovosti v rámci skupiny vydaný v červnu 2009 nahrazuje IFRIC 8 
Působnost IFRS 2 a IFRIC 11 IFRS 2 – Transakce s vlastními akciemi a s akciemi ve skupině. Změny provedené ve 
zmíněném dokumentu začleňovaly předchozí požadavky stanovené v IFRIC 8 a IFRIC 11 takto: 

a) novelizovaný odstavec 2 a vložený odstavec 13A s ohledem na účtování transakcí, při nichž účetní jednotka 
nemůže identifikovat specificky některé nebo všechno obdržené zboží nebo služby. Tyto požadavky byly účinné 
pro roční období počínající dne 1. května 2006 nebo později; 

b) vložené odstavce B46, B48, B49, B51–B53, B55, B59 a B61 v dodatku B s ohledem na účtování transakcí mezi 
účetními jednotkami ve skupině. Tyto požadavky byly účinné pro roční období počínající dne 1. března 2007 
nebo později. 

Tyto požadavky byly uplatňovány zpětně v souladu s požadavky IAS 8 s výhradou přechodných ustanovení 
v IFRS 2. 

DEFINICE POJMŮ 

V dodatku A se mění níže uvedené definice a doplňuje se poznámka pod čarou. 

transakce s úhradou 
vázanou na akcie vypořá
daná v hotovosti 

Transakce s úhradou vázanou na akcie, při níž účetní jednotka obdrží zboží nebo 
služby proti závazku poskytnout dodavateli tohoto zboží nebo služeb hotovost nebo 
jiná aktiva v částkách, jejichž výše se odvíjí od ceny (nebo hodnoty) kapitálových 
nástrojů (včetně akcií nebo akciových opcí) účetní jednotky nebo jiné účetní jednotky 
ve skupině. 

transakce s úhradou 
vázanou na akcie vypořá
daná kapitálovými nástroji 

Transakce s úhradou vázanou na akcie, při níž účetní jednotka 

a) obdrží zboží nebo služby jako protiplnění za své vlastní kapitálové nástroje (včetně 
akcií nebo akciových opcí), nebo 

b) obdrží zboží nebo služby, ale nemá žádný závazek vypořádat transakci 
s dodavatelem. 

dohoda o úhradě vázané na 
akcie 

Dohoda mezi účetní jednotkou (nebo jinou účetní jednotkou ve skupině ( a ) nebo ak- 
cionářem jakékoli účetní jednotky ve skupině) a druhou smluvní stranou (včetně zaměst
nance), podle níž je druhá smluvní strana oprávněna obdržet 

a) hotovost nebo jiná aktiva účetní jednotky ve výši, jež se odvíjí od ceny (nebo 
hodnoty) kapitálových nástrojů (včetně akcií nebo akciových opcí) účetní jednotky 
nebo jiné účetní jednoty ve skupině, nebo 

b) kapitálové nástroje (včetně akcií nebo akciových opcí) účetní jednotky nebo jiné 
účetní jednotky ve skupině, 

a to za předpokladu, že budou splněny případné sjednané rozhodné podmínky. 

( a ) „Skupina“ je v odstavci 4 v IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka vymezena 
jako „mateřská společnost a její dceřiné společnosti“ z hlediska nejvyšší mateřské 
společnosti vykazující účetní jednotky. 

transakce s úhradou 
vázanou na akcie 

Transakce, při níž účetní jednotka 

a) obdrží zboží nebo služby od dodavatele tohoto zboží nebo služeb (včetně zaměst
nance) v rámci dohody o úhradě vázané na akcie, nebo 

b) jí vznikne závazek vypořádat transakci s dodavatelem v rámci dohody o úhradě 
vázané na akcie v případě, kdy toto zboží nebo služby obdrží jiná účetní jednotka 
ve skupině.
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PŮSOBNOST IFRS 2 

V dodatku B Aplikační příručka se vkládá nadpis a nové odstavce B45–B61. 

Úhrady vázané na akcie mezi účetními jednotkami ve skupině (změny z roku 2009) 

B45 Odstavce 43A–43C se zabývají účtováním úhrad vázaných na akcie mezi účetními jednotkami ve skupině 
v individuální účetní závěrce každé účetní jednotky. Odstavce B46–B61 pojednávají o způsobu uplatňování poža
davků v odstavcích 43A–43C. Jak je uvedeno v odstavci 43D, k úhradám vázaným na akcie mezi účetními 
jednotkami ve skupině může dojít z různých důvodů v závislosti na skutečnostech a okolnostech. Tento výklad 
proto není vyčerpávající a předpokládá, že pokud účetní jednotka, která obdrží zboží nebo služby, nemá žádný 
závazek vypořádat transakci, představuje tato transakce kapitálový příspěvek mateřské společnosti pro dceřinou 
společnost bez ohledu na případné dohody o proplacení v rámci skupiny. 

B46 Ačkoli se níže uvedený text zaměřuje na transakce se zaměstnanci, vztahuje se rovněž na obdobné transakce 
s úhradou vázanou na akcie s dodavateli zboží nebo služeb jinými než zaměstnanci. Dohoda mezi mateřskou 
společností a její dceřinou společností může vyžadovat, aby dceřiná společnost zaplatila mateřské společnosti za 
poskytnutí kapitálových nástrojů zaměstnancům. Níže uvedené pojednání se nezabývá způsobem zúčtování takovéto 
dohody o proplacení v rámci skupiny. 

B47 V transakcích s úhradou vázanou na akcie mezi účetními jednotkami ve skupině se obvykle objevují čtyři otázky. 
Pro usnadnění se níže uvedené příklady zabývají těmito otázkami z hlediska mateřské společnosti a její dceřiné 
společnosti. 

Dohody o úhradách vázaných na akcie týkající se kapitálových nástrojů účetní jednotky 

B48 První otázkou je, zda by níže uvedené transakce týkající se kapitálových nástrojů účetní jednotky měly být v souladu 
s požadavky tohoto IFRS zaúčtovány jako transakce vypořádané kapitálovými nástroji nebo vypořádané v hotovosti: 

a) účetní jednotka poskytne svým zaměstnancům práva na kapitálové nástroje této účetní jednotky (např. akciové 
opce), a buď se rozhodne, nebo musí nakoupit kapitálové nástroje (tj. vlastní akcie) od jiné strany, aby splnila své 
závazky vůči zaměstnancům, a 

b) buď sama účetní jednotka, nebo její akcionáři poskytnou zaměstnancům účetní jednotky práva na kapitálové 
nástroje této účetní jednotky (např. akciové opce) a akcionáři účetní jednotky poskytnou potřebné kapitálové 
nástroje. 

B49 Účetní jednotka účtuje transakce s úhradou vázanou na akcie, při nichž obdrží služby jako protiplnění za své 
kapitálové nástroje, jako transakce vypořádané kapitálovými nástroji. Toto ustanovení se uplatní bez ohledu na to, 
zda se účetní jednotka rozhodne, nebo musí nakoupit tyto kapitálové nástroje od jiné strany, aby splnila své závazky 
vůči zaměstnancům v rámci dohody o úhradě vázané na akcie. Ustanovení se rovněž uplatní bez ohledu na to, zda: 

a) práva na kapitálové nástroje účetní jednotky poskytla zaměstnanci sama účetní jednotka, nebo její akcionář či 
akcionáři, nebo 

b) dohodu o úhradě vázané na akcie vypořádala sama účetní jednotka, nebo její akcionář či akcionáři. 

B50 Má-li akcionář závazek vypořádat transakci se zaměstnanci jednotky, do níž investoval, poskytne kapitálové nástroje 
jednotky, do níž investoval, a nikoli vlastní kapitálové nástroje. Pokud se jednotka, do níž investoval, nachází ve 
stejné skupině jako akcionář, akcionář v souladu s odstavcem 43C ocení svůj závazek ve své individuální účetní 
závěrce podle požadavků vztahujících se na transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádané v hotovosti a ve 
své konsolidované účetní závěrce podle požadavků vztahujících se na transakce s úhradou vázanou na akcie 
vypořádané kapitálovými nástroji. 

Dohody o úhradách vázaných na akcie týkající se kapitálových nástrojů mateřské společnosti 

B51 Druhá otázka se zabývá transakcemi s úhradou vázanou na akcie mezi dvěma či více účetními jednotkami v téže 
skupině, které se týkají kapitálového nástroje jiné účetní jednotky ve skupině. Zaměstnancům dceřiné společnosti 
jsou například poskytnuta práva na kapitálové nástroje mateřské společnosti jako protiplnění za služby poskytnuté 
dceřiné společnosti.
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B52 Druhá otázka se tudíž týká těchto dohod o úhradách vázaných na akcie: 

a) mateřská společnost přímo poskytne práva na své kapitálové nástroje zaměstnancům dceřiné společnosti: 
mateřská společnost (nikoli dceřiná společnost) má povinnost poskytnout zaměstnancům dceřiné společnosti 
kapitálové nástroje, a 

b) dceřiná společnost poskytne svým zaměstnancům práva na kapitálové nástroje mateřské společnosti: dceřiná 
společnost má povinnost poskytnout svým zaměstnancům kapitálové nástroje. 

M a t e ř s k á s p o l e č n o s t p o s k y t n e p r á v a n a s v é k a p i t á l o v é n á s t r o j e z a m ě s t n a n c ů m 
d c e ř i n é s p o l e č n o s t i ( o d s t . B 5 2 p í s m . a ) ) 

B53 Dceřiná společnost nemá povinnost poskytnout zaměstnancům dceřiné společnosti kapitálové nástroje mateřské 
společnosti. V souladu s odstavcem 43B proto dceřiná společnost ocení služby, které obdržela od svých zaměst
nanců, v souladu s požadavky vztahujícími se na transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádané kapitálovými 
nástroji a vykáže odpovídající zvýšení vlastního kapitálu jako příspěvek mateřské společnosti. 

B54 Mateřská společnost má závazek vypořádat transakci se zaměstnanci dceřiné společnosti poskytnutím vlastních 
kapitálových nástrojů mateřské společnosti. V souladu s odstavcem 43C proto mateřská společnost ocení svůj 
závazek v souladu s požadavky vztahujícími se na transakce s úhradou vázanou na akcie vypořádané kapitálovými 
nástroji. 

D c e ř i n á s p o l e č n o s t p o s k y t n e s v ý m z a m ě s t n a n c ů m p r á v a n a k a p i t á l o v é n á s t r o j e 
m a t e ř s k é s p o l e č n o s t i ( o d s t . B 5 2 p í s m . b ) ) 

B55 Jelikož dceřiná společnost nesplňuje žádnou z podmínek uvedených v odstavci 43B, zaúčtuje transakci se svými 
zaměstnanci jako vypořádanou v hotovosti. Tento požadavek platí bez ohledu na to, jak dceřiná společnost získá 
kapitálové nástroje ke splnění svých závazků vůči zaměstnancům. 

Dohody o úhradách vázaných na akcie týkající se úhrad zaměstnancům vypořádaných v hotovosti 

B56 Třetí otázkou je to, jak má účetní jednotka, která obdrží zboží nebo služby od svých dodavatelů (včetně zaměst
nanců), zaúčtovat dohody o úhradách vázaných na akcie, které jsou vypořádány v hotovosti, pokud samotná účetní 
jednotka nemá povinnost uskutečnit požadované platby svým dodavatelům. Vezměme například v úvahu níže 
uvedené dohody, podle nichž má mateřská společnost (nikoli samotná účetní jednotka) povinnost uskutečnit 
požadované platby v hotovosti zaměstnancům účetní jednotky: 

a) zaměstnanci účetní jednotky obdrží platby v hotovosti, které se odvíjí od ceny jejích kapitálových nástrojů; 

b) zaměstnanci účetní jednotky obdrží platby v hotovosti, které se odvíjí od ceny kapitálových nástrojů mateřské 
společnosti. 

B57 Dceřiná společnost nemá závazek vypořádat transakci se svými zaměstnanci. Dceřiná společnost proto zaúčtuje 
transakci se svými zaměstnanci jako vypořádanou kapitálovými nástroji a vykáže odpovídající zvýšení vlastního 
kapitálu jako příspěvek mateřské společnosti. Dceřiná společnost následně přecení náklady transakce s ohledem na 
případné změny vyplývající z netržních rozhodných podmínek, které nebyly splněny v souladu s odstavci 19–21. To 
se liší od ocenění transakce v konsolidované účetní závěrce skupiny jako transakce vypořádané v hotovosti. 

B58 Protože mateřská společnost má závazek vypořádat transakci se zaměstnanci a protiplnění je v hotovosti, mateřská 
společnost (a konsolidovaná skupina) ocení svůj závazek v souladu s požadavky vztahujícími se na transakce 
s úhradou vázanou na akcie vypořádané v hotovosti podle odstavce 43C. 

Převod zaměstnanců mezi účetními jednotkami ve skupině 

B59 Čtvrtá otázka se zabývá dohodami o úhradách vázaných na akcie v rámci skupiny, které se týkají zaměstnanců více 
než jedné účetní jednotky ve skupině. Mateřská společnost mohla například poskytnout práva na své kapitálové 
nástroje zaměstnancům dceřiných společností za podmínky, že tito zaměstnanci splní stanovené období nepře
tržitého zaměstnání ve skupině. Zaměstnanec jedné dceřiné společnosti může být v průběhu stanoveného rozhod
ného období převeden do jiné dceřiné společnosti, aniž jsou dotčena práva zaměstnance na kapitálové nástroje 
mateřské společnosti na základě původní dohody o úhradě vázané na akcie. Nemají-li dceřiné společnosti závazek 
vypořádat transakci s úhradou vázanou na akcie se svými zaměstnanci, zaúčtují ji jako transakci vypořádanou 
kapitálovými nástroji. Každá dceřiná společnost ocení služby přijaté od zaměstnance reálnou hodnotou kapitálových 
nástrojů k datu, kdy mateřská společnost původně poskytla práva na tyto kapitálové nástroje, jak stanoví dodatek A, 
a poměrně k rozhodnému období, které zaměstnanec odsloužil u jednotlivých dceřiných společností.
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B60 Má-li dceřiná společnost závazek vypořádat transakci se svými zaměstnanci kapitálovými nástroji mateřské společ
nosti, zaúčtuje transakci jako vypořádanou v hotovosti. Každá dceřiná společnost ocení obdržené služby reálnou 
hodnotou kapitálových nástrojů k datu poskytnutí poměrně k rozhodnému období, které zaměstnanec odsloužil 
u jednotlivých dceřiných společností. Každá dceřiná společnost mimoto uzná případnou změnu reálné hodnoty 
kapitálových nástrojů za období služby zaměstnance u jednotlivých dceřiných společností. 

B61 Může se stát, že takový zaměstnanec poté, co bude převeden mezi účetními jednotkami ve skupině, nesplní 
rozhodnou podmínku, která není tržní podmínkou podle dodatku A, např. zaměstnanec opustí skupinu před 
splněním stanoveného období zaměstnání. Vzhledem k tomu, že rozhodnou podmínkou je zaměstnání ve skupině, 
upraví v tomto případě každá dceřiná společnost dříve vykázanou částku ve vztahu k službám přijatým od 
zaměstnance v souladu se zásadami v odstavci 19. Jestliže tedy práva na kapitálové nástroje poskytnutá mateřskou 
společností nebudou přidělena, protože zaměstnanec nesplnil jinou rozhodnou podmínku než tržní podmínku, 
nebude v účetní závěrce žádné účetní jednotky ve skupině na kumulativní bázi vykázána za služby přijaté od 
uvedeného zaměstnance žádná částka.
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